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 مقدمة

 العصر الذي نعيش فيو يتسم بالتطور السريع الذي مل يسبق لو مثيل يف رلاالت ادلعرفة و البحث إن
  إن الرتبية البدنية والرياضية تشغل مكانا واضحا يف ثقافة كل رلتمع متحضر والواقع أصبحتالعلمي ولقد 

 وقواعده وسعيا دلواكبة ىذا أصول ا لوأصبحتمهارات بل أو الرتبية البدنية والرياضية مل تعد حركات 
 جديدة  وأىدافعن طريق مناىج وطرق التدريس أو  جديدة وإداريةالتطور كانت ىناك زلاوالت فنية 
 وىي إال على مقوماتو واحلفاظ ادلستقبل قادرين على قيادة اجملتمع أجيالتساير اجملتمع وتساىم يف تكوين 

.طريقة التدريس بالكفاءات   

 على اختيار أىدافها حيث ربتوي ةالتعليمي جعل التلميذ احملور األساسي للعملية إىل الطريقة ىذههتدف 
.وضعيات تعليمية منتقاة من احلياة ادلعاشة يف طبيعة ادلشكالت  

اناي صف مدرسي ال ديكن ان خيلو من الضغوط النفسية اليت تتباين يف حدهتا بني شخص واخر ،ذلك 
الن ادلدرسني خيتلفون خبصائصهم وخرباهتم ودرجة ربصلهم عن بعضهم البعض لذى فان وجود الضغوط 

.النفسية داخل حجرة الدراسة ليس باالمر الغريب على ادلدرس  

وعليو وقصد تشخيص ظاىرة الضغوط النفسية لدى اساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف ظل ادلقاربة 
 بالكفاءات ارتأينا القيام بدراسة ىذا ادلوضوع 

و ادلتمثل يف مصادر الضغوط النفسية واثرىا يف تفعيل التدريس بالكفاءات لدى اساتذة التعليم ادلتوسطة 
وىذا ماحاولنا التعرض لو يف حبثنا ىذا فصمناه اىل فصل سبهيدي كان زلتواه االشكالية اليت من خالذلا .

اردنا الوصول الىحقيقة العالقة االرتباطية بني الضغوط النفسية والتدريس بالكفاءات وتطرقنا ايضا اىل تباين 
ىداف البحث وشرح اىم مصطالحات البحث الغامضة نوعاما مث الصعوبات اليت صادفتنا اثناء القيم هبذا 

.البحث  
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: اىل عدة فصول منها هقسمنا  النظري فقداإلطار اما   

 أستاذ بعض اجلوانب اليت سبس إىلوالذي كان زلتواه الرتبية البدنية والرياضية مث تطرقنا : األولالفصل 
 بعض الصفات واخلصائص و الواجبات بإعطاءالرتبية البدنية والرياضية من حيث العملية التدريسية مث قمنا 

  .األستاذ تتوفر يف إناليت جيب 

 اما الفصل الثالث فقد تطرقنا اىل أثرىا ،أنواعهاكان زلتواه الضغوط النفسية ،مفهومها : الفصل الثاني
:مناه اىل فصلني س ،خصائصها ومستوياهتا اما اجلانب التطبيقي فقأنواعهاالتدريس بالكفاءات مفهومها   

.  البحث و الثاين كان يتمحور حول عرض وربليل ومناقشة نتائج االستبيانإجراءاتكان حول  :األول  

 المشكلة  

من   شخصية التالميذتطوير بقسط وافر يف بلورة و األخرىتعمل الرتبية البدنية و الرياضية كسائر ادلواد 
 السلوك و التصرفات و على ادلباشر بالتأثريمجيع النواحي تاحركية ،النفسية و االجتماعية منها،و تتميز 

 سلوكات مبنية و مكيفة دبنهج علمي شامل ذو فطرة متفتحة على احمليط إىل موروثة تلقائيةربويلها من 
 كان األخرى عناية خاصة على غرار ادلواد وأعطتها حيث ان الدولة ويف السنوات اخلرية تفطنت ذلا بأبعاده

 النظر يف الربنامج التعليمي واستبدالو دبنهاج يتناسب مع طموحات ادلادة من جهة و إعادةوال بد  
 طرأت حيث يضمن ذلا مواكبة ادلستجدات اليت أخرىالتطورات يف ميادين علوم الرتبية والتدريس من جهة 

 الوزارة ىي طريقة التدريس حبيث تغري من التدريس أحدثتها بصفة عامة ومن بني التغريات اليت العلومعلى 
 اىل التدريس بالكفاءات وىو االنتقال من منطق التعليم و التلقني اىل منطق التعلم عن طريق باألىداف

 ينجم األمرالقيادة وىذا  غرس فيو روحو التلميذ يف العملية التنفيذية وإشراكادلمارسة كما تعمل على حشر 
 من خالل زيارتنا لبعض ادلؤسسات التعليمية عنو رلموعة من الضغوطات وادلشاكل يتعرض ذلا الدرسني

ىل ىذه .اتضح لنا ان اساتذة الرتبية البدنية والرياضية يعانون من ضغوطات نفسية متنوعة وسلتلفة ادلصادر 
 الذي دفع بالطالبني الباحثني اىل الشيء وىو الضغوطات تؤثر سلبا او اجابا على التدريس بالكفاءات

الرتبية البدنية  أساتذة يف تفعيل التدريس بالكفاءات لدى وأثرىاالبحث يف مصادر الضغوط النفسية 
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 ارتباط بني الضغوط  عالقةىل ىناك. يف التعليم ادلتوسط وعليو مت طرح التساؤل العام التايل والرياضية 
.  الرتبية البدنية و الرياضية يف التعليم ادلتوسطأساتذة لدى بالكفاءاتالنفسية و التدريس   

 

  :التساؤالت الفرعية

  بدنية ورياضية ؟ لدى األساتذة الرتبية النفسية  الضغوطما مستوى -

يف التعليم  الضغوط النفسيةظليف لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية مستوى التدريس بكفاءات ما-
  ادلتوسط؟

؟ بني التدريس بكفاءات وضغوط النفسيةارتباطيوىل توجد عالقة -  

: البحث أهداف  

:الهدف العام   

التدريس بكفاءات لدى أساتذة الرتبية البدنية عالقتها ب والنفسية الضغوط  مصادر الضغوط معرفة 
  .والرياضية يف التعليم ادلتوسط

:األهداف الفرعية   

معرفة ادلصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية-  

  كانت لدى األساتذة القدرة على التعامل مع طريقة التدريس بالكفاءات إذامعرفة -

. تبالكفاءامعرفة العالقة بني الضغوط النفسية والتدريس -  

:الفرضيات  

:الفرضية العامة  
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لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف تؤثر على مستوى التدريس بالكفاءات   نفسية ضغوطىناك -
.التعليم ادلتوسط  

. التدريس الكفاءات   منيتميز أساتذة الرتبية البدنية دبستوى العايل -:الفرضية الفرعية   

 .ضغوطات نفسيةيواجو أساتذة الرتبية البدنية والرياضية -

بة بالكفاءاتقارامل بني الضغوطات النفسية وارتباطيوتوجد عالقة -  

: البحث أهمية  

 ادلرجع العلمي ادلهم يف ادلكتبة اجلزائرية بوجو عام وللمختصني بوجو خاص إضافة حبثنا يف أمهيةتتجلى 
:واخص بالذكر مدرسي الرتبية البدنية و الرياضية ،و باستجواب الباحثني العديد من االساتدة   

 لدى اساتدة الرتبية البدنية و بالكفاءات بني الضغوط النفسية و التدريس ارتباطيوىل ىناك عالقة -
 مصادر الضغوط النفسية متعددة منها ما أن معظم االساتدة اىل أشارالرياضية يف التعليم ادلتوسط حيث 

ىي اجتماعية و منها ما ىي ثقافية  ما ومنها,ىي مادية   

  وىدا من اجل الوصول بالكفاءات بادلقاربةيهدف حبثنا ايل معرفة العالقة بني الضغوط النفسية و التدريس 
.اىل ربديد نوع العالقة بينهما  

:مصطلحات البحث   

 صاحب ألنويعترب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية عامل ضروريا يف العملية التعليمية البيداغوجية  : المدرس
 الدور الرئيسي يف عملية التعليم والتعلم 

ىو رلموعة عالقات تنشئ بني ادلدرس وادلتعلم ىذه العالقات تساعد ادلتعلم على النمو  :التدريس
  .ةالرياضيواكتساب ادلهارات يف النشطة 

  مقننة يف سلتلف اجملاالت يف ميادين معينة ومبادئىي دراسة تطبيقية خلصائص ونظريات  :المقاربة
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باهنا مهارة مكتسبة بفضل استجابات معارف وجيهة وتتمثل يف حصر مشكلة  لجندريعرفها  :الكفاءة
 خاصة 

  إلظهارىا و سبحيصا باألىدافتعترب امتداد للمقاربة :المقاربة بالكفاءات 

 ادلنهجي والعلمي وتعين االنتقال من منطق التعليم والتلقني اىل منطق التعلم عن طريق ادلمارسة و الوقوف 
  يف احليات اليومية للفردأمهيتهاعلى ادلدلول ادلعريف ومدى 

 ويصاحبو عادتا اإلمكانيات الناتج عن فقدان االتزان بني ادلطالب و اإلحساسىي :الضغوط النفسية 
 الضغوط إحداث مؤثر قوي يف واإلمكانياتمواقف الفشل حيث يصبح ىذ الفشل يف مواجهة ادلطالب 

 النفسية 

  األمل ىو حالة من اخلوف الغامض الشديد الذي ديتلك االنسان و يسبب لو الكثري من الضيق و :لقلقا

 ىو حالة نفسية نتيجة مسبب داخلي أو خارجي حيث وينشط ويزيد من مستوى اليقظة عند :التوتر
. اإلنسان  
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 الدراسات المشابهة

مصادر الضغوط النفسية لدى اساتدة  الرتبية البدنية و الرياضية من إعداد الطالب حبارة زلمد بتاريخ 
ىل يتعرض اساتدة الرتبية البدنية دلستوى مرتفع من :  وقد البحث للمشكلة التالية 2007 2006

 تأثريا على اساتدة األكثرىي مصادر الضغوط  النفسية  الضغوطات واذلدف من ىدا البحث ىو معرفة ما
الرتبية البدنية و الرياضية  وىل تتباين مستويات الضغوط النفسية  باختالف اخلصائص الفردية الساتدة 

الرتبية البدنية و الرياضية  و ما ىي أىم مصادر الضغوط النفسية األكثر تأثريا اساتدة الرتبية البدنية و 
.الرياضية    

.يتعرض اساتدة الرتبية البدنية و الرياضية  دلستوى مرتفع من الضغوطات النفسية فرضية البحث -  

.ىناك فروق يف مستويات الضغوط النفسية اساتدة الرتبية البدنية و الرياضية    كتعزي للمتغري  اجلنسي-  

.ىناك فروق يف مستويات الضغوط النفسية اساتدة الرتبية البدنية و الرياضية  كتعزي للمتغري السن-  

ىناك فروق يف مستويات الضغوط النفسية اساتدة الرتبية البدنية و الرياضية  كتعزي للمتغري  اخلربة - 
.ادلهنية  

 أساتذة بطرية اشوائية ووزع عليهم 04أساتذة الرتبية البدنية وقد اختار الباحث عينة البحث -
.االستمارات   

.النتيجة  المتوصل إليها   

 نتائج الدراسات احلالية تعرض أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية  مرتفع من الضغوط النفسية على أكدت-
.اغلب مصادر الضغوط النفسية    

 نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  إحصائية يف مصادر الضغوط النفسية بني أساتذة  أظهرت.- 
.الرتبية البدنية والرياضية للمتغري اجلنسي   
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اصفرت نتائج الدراسة وجود فروق احلالية عن معانات أساتذة  الرتبية البدنية و الرياضية  باختالف .-
.جنسهم من نفس ادلستوى الضغط النفسي    

  .أهم التوصيات.

 أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية  القائمني على الرتبية و التعليم بضرورة االىتمام بظاىرة وزبسيستوعية -.
.الضغط النفسي   

.القيام دبراجعة دورية وتقييم مستمر للضغط النفسي لرتبية البدنية و الرياضة-.  

 الدراسة الثانية 

  مدرس الرتبية البدنية والرياضية بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات أداءتقومي 

  ىيبةجغذم بن  :إعداد

: الدراسة شكاليةإ  

 مدرس الرتبية البدنية أداءمدى مسامهة طريقة ادلقاربة بالكفاءات يف الرفع من مستوى  ما :التساؤل العام
 والرياضية بادلرحلة الثانوية ؟

:التساؤالت الفرعية   

ىي نظرة ادلدرسني لطريقة تدريسهم بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات ؟ ما-  

؟أىدافوىل يستثمر مدرس الرتبية البدنية والرياضية وقت احلصة بطريقة مالئمة يف ربقيق -  

  احلركي خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية كافية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات؟ األداء نسبة وقت إنىل  -

  :فرضية الدراسة

.التعرف على نظرة ادلدرسني لطريقة تدريسهم بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات :الفرضية العامة   
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. مدرس الرتبية البدنية والرياضية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات أداءىناك ربسن يف مستوى -  

يستثمر مدرس الرتبية البدنية و الرياضية وقت احلصة بطريقة سبكنو من ربقيق جل :الفرضيات الفرعية 
  .أىدافو

. نسبة وقت األداء احلركي خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية كافية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات إن-  

. طريقة تدريسهم يف ضوء امل ق ك يف ربسن نسيب إنينظر مدرس الرتبية البدنية و الرياضية -  

:أهداف البحث   

 مدرس الرتبية البدنية أداءمعرفة مدى مسامهة طريقة ادلقاربة بالكفاءات يف الرفع من مستوى  :الهدف العام
.و الرياضية بادلرحلة الثانوية   

التعرف على نظرة ادلدرسني لطريقة تدريسهم بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلقاربة :األهداف الفرعية 
.بالكفاءات  

 يف ضوء أىدافو الضوء على درجة استثمار مدرس الرتبية البدنية و الرياضية لوقت احلصة بغية ربقيق إلقاء-
.ادلقاربة بالك   

.معرفة مدى مسايرة أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية للطريقة اجلديدة يف التدريس -  

.دراسة وصفية :المنهج المستخدم -  

  :االستنتاجات

نسبة االشرتاك ادلباشر يف الدرس و ادلتعلق باألداء احلركي مقولة وكذالك بالنسبة إىل نسبة وقت االشرتاك -  

.نسبة الوقت الضائع خالل الدرس قليلة -  

. ذلا دبوضوع الدرسألصلوىناك نسبة قليلة من الوقت سبثلت يف حركات -  

.مدرس الرتبية البدنية و الرياضية بالتعليم الثانوي حيسن التكيف والتصرف خالل الدرس -  



 مقدمة البحث

 

9 
 

  :الدراسة الثالثة

.معرفة واقع تدريس الرتبية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات  

 من إعداد الطلبة خلضر زلمد ،معريش توفيق ،سعدات سليمة 

.ما ىي الصعوبات اليت تواجو األساتذة يف تنفيذ ادلناىج : إشكالية الدراسة  

  :فرضيات الدراسة

.صعوبة التنفيذ ترجع إىل عدم فهم األساتذة حملتويات وأىداف ادلناىج-  

.صعوبة ادلناىج ترجع إىل نقص كفاءة ادلناىج -  

.معرفة واقع تدريس الرتبية البدنية و الرياضية يف ادلدارس الثانوية أهداف البحث   

.إجياد احللول ادلناسبة دلساعدة األستاذ القائم على التنفيذ و فهم ادلناىج -  

دراسة مسحية  : -المنهج المستخدم   

:االستنتاجات   

.ىناك نقص و إمهال يف تقييم ادلناىج خاصة مناىج الرتبية البدنية و الرياضية-  

نقص يف خربة أساتذة التعليم الثانوي -  

.كفأت الرتبية البدنية و الرياضية غري مصاغة بأسلوب واضح-  

.ال يتم توظيف الوسائل التعليمية دبا يناسب التكنولوجيا احلديثة -  

.كثرة التالميذ تعيق عملية التدريس خاصة من ناحية الوسائل و ادلادة ،خاصة يف الواليات صعبة ادلناخ -  

 بدون هتيئة احمليط شلا عرقل عمل أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية للتعليم  ادرجمفهوم ادلقاربة بالكفاءات-
 الثانوي 
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:الدراسة الرابعة   

:ربت عنوان : زين العابدين وزلمد بو زيان رضا خالفودراسة بو  

 حصة الرتبية البدنية أثناء الرتبية البدنية والرياضية يف تعزيز السلوك العدواين ألساتذة ادلعاملة السلبية راث
.2005اجلزائر .والرياضية   

. اثر يف تعزيز السلوك العدواين خالل احلصة لألساتذةىل للمعاملة السلبية  :مشكلة البحث  

 الرتبية البدنية والرياضية وتعزيز ألساتذة عالقة تربط بني ادلعاملة السلبية إجيادالتوصل اىل  : هدف البحث
. خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية لعدوانيتواستجابة ادلراىق   

 حصة الرتبية البدنية اثناء ذلا اثر يف تعزيز السلوك  العدواين لألستاذادلعاملة السلبية  : فرضيات البحث
.والرياضية   

. تلميذ 100 استاذ 20 وكانت العينة متكونة من الثانوياتحبث مسحي اجريا يف بعض   

ولقد خرج الباحثان بنتيجة سبثلت يف ان ادلعاملة السلبية لالستاذ تعزز من االستجابة العدوانية عند التالميذ 
 ادلراىقني 

 الدراسة الخامسة 

. الرتبية البدنية والرياضية أساتذة النفسية لدى الضغوط:جربوب ادلختار واخرون   

 2007"2006مذكرة لنيل شهادة ليسانس الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغاًل 

. الرتبية البدنية والرياضية لوالية تيارت أساتذةحبث مسحي اجريا على   

 اجتماعية ظروف الرتبية البدنية والرياضية ضغوطات نفسية ناذبة عن أساتذةىل يواجو :مشكلة البحث 
. و مهنية ةواقتصادي  

  .حادة الرتبية البدنية والرياضية بضغوطات أساتذةيتسم  : الفرضيات
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. حسب الدرجة العلمية األساتذةوجود اختالف يف درجة الضغوط النفسية بني -  

  حسب ادلركز اجلغرايف األساتذةوجود اختالف يف درجة الضغوط النفسية بني - 

  .األخرى ادلواد أساتذة الرتبية البدنية والرياضية و أساتذةوجود اختالف يف درجة الضغوط النفسية بني 

: البحث أهداف  

  لألساتذة احلالة النفسية إبراز

. على مزاولة مهنة التدريس وتأثريىا الضغوطات النفسية إبراز  

  .ي على ادلنهج ادلسحةالدارساعتمد يف :منهاج البحث 

  أستاذ 30 الرتبية البدنية والرياضية على مستو والية تيارت و عددىم أساتذةمشلت العينة :عينة البحث 

اىتمام ادلسولني بالقطاع الرياضي  :التوصيات  

  مدرسي الرتبية البدنية والرياضية إعداداالىتمام باجلانب النفسي يف عملية 

  .أنفاسو ليجدد فيها لألستاذروف اجتماعية ظتوفري 

  ةالسادسالدراسة 

 استاد الرتبية البدنية والرياضية على سلوك ةشخصيدراسة حيي عبد الرزاق و بكري مسري ربت عنوان اثر 
2005التالميذ مستغاًل   

ما مدى تاثري شخصية استاذ الرتبية البدنية والرياضية على سلوكات التالميذمشكلة البحث   

معرفة مدى تاثر سلوك التالميذ بشخصية استاذ الرتبية البدنية والرياضيةهدف البحث     

احتمال وجود تاثري وجود كبري بشخصية استاذ الرتبية البدنية والرياضية على سلوك فرضية البحث  
.التالميذ  
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حبث مسحي اجري على تالميذ اكمالية قايذ امحد غليزان ولقد خرج الباحثان بنتيجة سبثلت يف انو ال 
 يوجد تاثري لشخصية استاذ الرتبية البدنية والرياضية وذلك يف ما خيص اجملال التعلمي و احلركي يف الدرس

 الدراسة السابعة

 بوراس توفيق بن عيسى شريف عبد القادر

 واقع التدريس الرتبية البدنية والرياضية من وجهة نظر اساتذة الرتبية البدنية والرياضية بادلرحلة عنوان البحث
 الثانوية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات

 مشكلة البحث

 ماىو واقع التدريس الرتبية البدنية والرياضية من وجهة نظر اساتذة الرتبية البدنية والرياضية بادلرحلة الثانوية 
 هدف البحث 

معرفة واقع تدريس الرتبية البدنية والرياضية من وجهة الرتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة الثانوية يف ضوء 
 ادلقاربة بالكفاءات

 ان تدريس ت ب رمن وجهة ت ب ر بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات يف فرضيات البحث
 ربسن مستمر 

 استاذ وىذا 60اساتذة الرتبية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي والبالغ عددىم شملت العينة في البحث 
 على مستوى ثانويات مستغاًل وكان اختيارىا بشكل عشوائي

 اليت توصال اليها الباحثان تدل على ان ادلنهج اجلديد ادلقاربة بالكفاءات بعد مرور عدة سنوات النتيجة
على تطبيقو يف تديس الرتبية البدنية والرياضية قد اصبح مفهوما بشكل جيد عند اساتذة الرتبية البدنية 

 والرياضية

 اهم التوصيات

من ندوات عرب ادلؤسسات الرتبوية لتبادل اخلربات  التكثيف  
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توحيد ادلفاىيم يف ما خيص الربنامج اجلديد  وذلك بتسطري الدورات وملتقيات وطنية سبس جل واليات 
.الوطن  

.الدراسة الثامنة   

 2012/2013بن ىين وفغويل سنة :مذكرة 
 

            ادلقاربة بالكفاءات وأثرىا على دافعية التعلم لدى تالميذ الطور الثانوي بشرق  :عنوان الدراسة

 .والية غليزان                                         

 هدف لبحث
 .معرفة ما إذا كان التدريس بالكفاءات يفتح اجملال للتالميذ للتعبري عن أنفسهم ورغباهتم وطموحاهتم* 
 .معرفة ما إذا كان األساتذة يؤدون مهمتهم يف تكوين التالميذ ربت ظل ادلقاربة بالكفاءات* 
 . معرفة وربديد كيفية تأثري طريقة التدريس على دافعية التعلم* 
 .إبراز مدى فعالية درس الرتبية البدنية يف إثارة دافعية التعلم يف ظل ادلقاربة بالكفاءات* 

 :وقد صيغت الفرضية األساسية للبحث على النحو التايل
 فرضيات البحث

 عينة البحث وكيفية اختيارها
            ىناك عالقة إرتباطية بني التدريس بالكفاءات ودافعية التعلم لدى تالميذ التعليم الثانوي 

   و للتحقق من صحة ىذا الفرض وبقية الفرضيات، استعنا بادلنهج الوصفي بالطريقة ادلسحية، على عينة 
 من اجملتمع األصلي ادلتمثل %26.41بنسبة تقدر .  تلميذ، اُختريت عشوائيا200 أستاًذا و 20تقدر بـ

 من العدد اإلمجايل للتالميذ %06.04يف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لثانويات شرق غليزان، وبنسبة 
 .بشرق غليزان

 :وقد قمنا بتقسيم البحث إىل بابني
 :اهم استنتاجات

توجد عالقة ارتباطية بني التدريس بالكفاءات والدافعية للتعلم لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية، حيث كلما  *

.ارتفعت الكفاءات التدريسية زادت درجة دافعية التالميذ حنو التعلم والعكس صحيح  
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:اهم التوصيات  

االىتمام بادلراىق كفرد لو مشاكلو النفسية واالجتماعية، و سلتلف مظاىر النمو يف ىذه ادلرحلة وما - 
. ديكن أن ربدثو من تأثري على مساره الدراسي  

. على األسرة احتضان التلميذ ادلراىق، والعمل على تعزيز السلوكات االجيابية لديو- 2  

.على ادلدرس أن يوفر الظروف الكفيلة بإظهار ادلراىق لكفاءتو وقدراتو و ميوالتو دون إحراج- 3  
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: تمهيد: تمهيد

تعترب الًتبية العامة عنصرا ىاما و جزَءا فعاال يعمل على تكوين الفرد من كل النواحي اليت تساعده على 
  . االندماج يف اجملتمع بصورة تؤمن لو احلياة السليمة و الطيبة

و الًتبية البدنية و الرياضية ىي جزء من ىذه الًتبية العامة فهي هتتم بصيانة اجلسم  و سالمتو و ىذا 
دبمارسة النشاط البدين و الرياضي أثناء احلصص الًتبوية للمادة داخل ادلؤسسات الًتبوية  كما هتتم أيضا 

. بنمو اجلسم و لياقتو البدنية

: إذن، ستكون دراستنا يف فصلنا ىذا على النحو التايل

سنتناول يف اجلزء األول احلديث عن الًتبية العامة و تطورىا و بعض أىدافا اليت تسمو ذلا، أما اجلزء 
و الرياضية من ناحية التعريف و األمهية، و ة الثاين فسنتطرق إىل اإلحاطة بالقدر ادلمكن بالًتبية البدين

األىداف، أما اجلزء الثالث فسيكون احلديث عن حصة الًتبية البدنية و الرياضية و الدور الذي تلعبو 
. ادلتوسطخاصة يف ادلرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                          التربية البدنية والرياضية
 

18 
 

  :التربية العامة:التربية العامة  --11
: مفهوم التربية العامة -1-1

تعترب الًتبية وسيلة اجملتمع للمحافظة على بقائو و استمراره و ثبات نظمو و معايَته » 
االجتماعية ، فالًتبية عملية هتدف إىل إعداد و تشكيل الفرد للقيام بأدواره االجتماعية يف 
مكان ما، و زمان ما على أساس ما ىو متوقع منو يف ىذا اجملتمع  و عملية الًتبية زبتلف 
من رلتمع إىل آخر فدور التلميذ خيتلف من رلتمع إىل آخر كما خيتلف من مرحلة تعليمية 

. إىل تعليمية أخرى

 للًتبية على أهنا عملية تنشئة اجتماعية للفرد، ابن خلدونو تتضح ىذه الصورة يف نظرة 
يكتسب من خالذلا القيم و االذباىات و العادات السائدة يف رلتمعو إىل جانب ادلعلومات 

 أن الوظيفة األساسية للًتبية ىي إعداد دور كايم، ويرى (م2004السيد، ) )و ادلهارات و ادلعرفة
و . اجليل اجلديد للحياة االجتماعية للقيام بأدوارىم االجتماعية ادلتوقعة منهم دبجتمعهم

بذلك تساىم الًتبية يف احملافظة على اجملتمع كنسق اجتماعي و ربافظ على الشخصية 
. «القومية 

 :تطور التربية العامة -1-2
سبثل الًتبية عملية اجتماعية نشأت بوجود اإلنسان فكانت الًتبية يف اجملتمعات القددية قبل »

ظهور اجلماعات ادلتخصصة، سبارس من خالل األنشطة اليومية ألفراد اجملتمع، فكان الطفل 
يتعلم من خالل زلاكاة الراشدين يف قيامهم باألعمال اليومية و مشاركتهم يف ىذه األنشطة  و 
كانت األسرة سبثل وحدة اجتماعية اقتصادية و وحدة تربوية أيضا، فكانت األسرة تقوم بتقسيم 

(1964ابيوكور، ) .العمل بُت أفرادىا و تقوم باإلنتاج و تعد أفرادىا للقيام بأدوارىم  

يف اجملتمع كمواطنُت صاحلُت يعملون على استقرار رلتمعهم و منوه و بظهور اجلماعات 
ادلتخصصة اليت كانت تزاول حرفا معينة دبهارة أصبح ىناك ضرورة للتخصص و تقييم العمل 

و . و معرفة بفنون ىذه احلرف و مهاراهتا و من ىنا ظهر نظام الصبية يف اجملتمعات القددية
يعٍت ىذا النظام أن رلموعة من الصبية كانت تتتلمذ على يد حريف يف حانوت، فكان ىؤالء 
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يتعلمون عن طريق ادلالحظة و التوجيو احلريف و ادلشاركة يف العمل، و هبذا أصبح الفرد يتعلم 
يف رلتمعو احلرفة اليت سيزاوذلا  و بتطور اجملتمعات، ظهرت مجاعات أخرى متخصصة مثل 

و .   رجال الطب    و التعليم الديٍت، و حفظ القصص و شلارسة كثَت من الفنون الشعبية
قد مهد ذلك إىل نشأة الًتبية ادلقصودة إلعداد ادلوارد البشرية القادرة على ربقيق مطالب 

اجملتمع، و من ىنا، ظهرت الًتبية الرمسية كمؤسسة اجتماعية عهد إليها اجملتمع مهمة الًتبية  
و قد أحدثت الثورة الصناعية تغيَتا كبَتا يف اجملتمعات، فلم تقد الثورة الصناعية رلموعة 

كبَتة من االخًتاعات و االكتشافات فقط بل أحدثت إىل جانب ذلك تغيَتا شامال يف بناء 
فقد تغَت بناء األسرة، و مل تعد األسرة وحدة اجتماعية اقتصادية كما كانت من . اجملتمع

و نشأت مؤسسات جديدة متخصصة تساعد األسرة يف القيام بوظائفها مثل ادلدرسة . قبل
إذن الًتبية ال تقدم للفرد ادلعارف و . و وسائل اإلعالم و مؤسسات اخلدمات األخرى

اخلربات و ادلهارات و ادلعايَت االجتماعية و القيم      و االذباىات فحسب، بل توضح 
للفرد أيضا كيف يعمل يف اجملتمع الذي ينتمي إليو و األسس اليت ترتكز عليها مؤسساتو 

. ((.السيد س) )«االجتماعية دلساعدتو على فهم دورىا

 :أهداف التربية العامة -1-3
– تتمثل أىداف الًتبية العامة يف تكوين شخصية متكاملة من كل النواحي اجلسمية "

و ال ديكن الفصل بينها حيث أن النمو يف . االجتماعية–  (النفسية)الوجدانية – العقلية 
الشخصية يتم يف تكامل و توازن بُت سلتلف مقوماهتا حبيث النمو يف إحدى النواحي يؤثر 

 (1990تركي، ) ".على النمو يف بقية النواحي أو اجلوانب األخرى

: الًتبية اجلسمية- 1-3-1

اىتمت الًتبية احلديثة باجلانب الصحي للطفل فال ديكن االكتفاء بتنمية قواه البدنية و 
العقلية عن طريق التدريبات الرياضية و شلارسة سلتلف النشاطات العملية بل جيب أن خيضع 
لفحوصات طبية دورية و يرسل إىل الطبيب إذا ظهرت لديو عالمات ادلرض و يدرب على 
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طرق الوقاية الصحية و أساليب التغذية السليمة و ذلك بتعليمو آداب الطعام و آداب 
. السلوك بصفة كاملة

: الًتبية العقلية- 1-3-2

لقد كانت الًتبية القددية تعتقد أن العقل ينمو بقدر ما يكتسب من ادلعلومات فأصبح 
مهها الوحيد ىو مأل ذىن الطفل بأكرب قدر شلكن من ادلعلومات      و احلقائق و ذلك 

دون معرفتو ما إذا كانت ىذه ادلعلومات مناسبة دلستوى النضج العقلي للطفل و ال دلدى 
مالءمتها حلاجتو و مطالبو النفسية و العقلية   و االجتماعية، على عكس الًتبية احلديثة  
فهدنا يتعلق بًتبية الطفل على حسن التفكَت و حسن إدراك الفرد دلا يصادفو من مواقف 

معقدة و حسن التصرف يف ىذه ادلواقف كما هتتم باكتشاف القدرات العقلية اخلاصة لدى 
التلميذ و تقوم بعنايتها و تنميتها فإذا كان األطفال جسميا يشًتكون يف العقل أو الذكاء 

فألهنم بعد ذلك يتفاوتون يف حظهم من القدرات اخلاصة فهذا ديلك درجة عالية من القدرة 
اللغوية و ىذا يتفوق يف القدرة الرياضية و ىكذا 

 :(النفسية)الًتبية الوجدانية - 1-3-3

أثبتت الًتبية احلديثة أن الصحة النفسية تعترب أىم شيء يف التعليم و يف بناء الشخصية 
الناضجة و الكاملة و السليمة ألن إذا كان الفرد مريضا نفسيا فإن عملية التعليم نتيجتها 

لذا أصبح ادلريب يهتم أكثر باحلالة النفسية للتالميذ و يعمل على مساعدهتم نفسيا  , الفشل
. و ذلك لتحقيق التوازن و التوافق النفسي لديهم

: الًتبية االجتماعية- 1-3-4

تعمل الًتبية احلديثة على غرس القيم و ادلثل األخالقية اليت تسود يف اجملتمع و تعلم الطفل "
اجباهتم اذباه رلتمعهم و تعلم الطفل و  كيفية التعامل مع اآلخرين و معرفتو حقوقهم و

خضاري عياش، ) ).."األفراد التعاون فيما بينهم و ادلبادرة الفردية اليت تنتفع منها اجلماعة و اجملتمع

2000 , 2001)) .
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: التربية البدنية و الرياضية: التربية البدنية و الرياضية  --22
 :نبذة تاريخية حول تطور التربية البدنية 2-1

لقد مرت الًتبية الرياضية على مر العصور من بداية اخلليقة حىت اآلن دبراحل عدة و ديكن إجيازىا 
 :يف أربع مراحل رئيسية على النحو التايل

: ادلرحلة األوىل- 2-1-1

يف العصور القددية مع بداية اخلليقة، بدأ اإلنسان عالقتو باحلركة كضرورة مرتبطة حبياتو و كان 
. ىذا النشاط احلركي موجها إىل الصيد للحصول على طعام أو الدفاع عن النفس

و كان عبارة عن أنشطة حركية فردية مل تكن مقصورة لذاهتا و إمنا كانت وسيلة لغاية ىي احملافظة 
على البقاء، باستثناء بعض األنشطة احلركية اجلماعية احملددة جدا، و اليت كانت تتعلق ببعض 

. الطقوس الدينية أو أنشطة خاصة بوقت الفراغ

بالطبع يف ىذه ادلرحلة مل يكن ذلا مسمى واضح و كان اذلدف من ىذه األنشطة احلركية ىو 
 (1994جالون، ) .احلفاظ على احلياة و استمرار البقاء

: ادلرحلة الثانية- 2-1-2

يف ىذه ادلرحلة بدأ يتكون لدى اإلنسان بعض الًتاث الثقايف الذي أثر يف بعض جوانب 
من ىذه اجلوانب جانب النشاط احلركي حيث تغَتت النظرة إىل ىذا النشاط و أصبح . ادلختلفة

دبعٌت أنو أخذ أشكاال عسكرية و سياسية مثل الذي حدث . ينظر إليو على أنو ضرورة اجتماعية
فنجد أن اسربطة وّجهت كل اىتمامها للتدريب البدين لتكوين . يف اسربطة و فارس و مصر القددية

أفراد أقوياء إلعدادىم للحرب   و التوسع و أنشأت اسربطة جيوشا عسكرية قوية قادرة على 
. محايتها بل و االستيالء على أراض جديدة لتوسع رقعتها
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يف حُت أن أثينا مارست أنشطة بدنية بغرض إكساب الفرد الرشاقة و ادلرونة   و اجلمال، عالوة 
على تكوين مجاعات تتميز بالقوة ربمي حدود أراضيها من العداء، و لكن ليس ذلا أىداف توسعية 

. مثل اسربطة

أما يف مصر، فبًتمجة النقوش اليت تفسر تاريخ مصر، صلد أن قدماء ادلصريُت مارسوا العديد من 
عن حدود الوطن ... األنشطة احلركية بغرض الًتويح يف نفس الوقت تكوين مواطن قوي قادر على 

. و الدفاع عنو و توسيع رقعة األرض إذا لزم األمر

و من ىنا ديكن القول أن األنشطة يف ىذه ادلرحلة نشأت كضرورة اجتماعية    و أخذت 
 Educationأشكاال ذات أغراض عسكرية دبفهوم تقليدي ربت مسمى تربية البدن 

Physique. 

: ادلرحلة الثالثة- 2-1-3

يف ىذه ادلرحلة، أخذت األنشطة احلركية تظهر كضرورة بيولوجية، أي مرتبطة بعلم احلياة دبا 
اخل ...تتضمنو من نواح فيزيولوجية و اجتماعية و صحية 

و ظهر ىذا ادلفهوم واضحا يف بداية العصر احلديث مع بداية النهضة العلمية يف بداية القرن 
و لقد كان لتقدم العلوم ادلختلفة أثرا بارزا يف تطور مفهوم النشاط البدين، حبيث . التاسع عشر

 Educationربول ىذا ادلفهوم من كونو تربية للبدن إىل أن أصبح تربية عن طريق البدن 
through of physique  و تأثرت مظاىر النشاط البدين يف ىذه ادلرحلة بالعقيدة 

و ادلثل العليا  الدينية و الظروف السياسية  و االقتصادية و البيئية، كما أهنا كانت تعبَتا عن األفكار
 .السائدة يف كل ىذه اجملتمعات

: ادلرحلة الرابعة- 2-1-4

و يف ىذه ادلرحلة من مراحل التطور، و اليت ظهرت يف العصر احلديث حيث ظهرت و وضحت "
بدنية، نفسية عقلية، )و ىي النظر إىل اإلنسان على أنو وحدة واحدة " وحدة الفرد"نظرية 
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و أصبحت الًتبية البدنية و الرياضية هتدف إىل تنمية الفرد تنمية شاملة متزنة يف جوانبو  (اجتماعية
 (شرف) "األربعة الرئيسية أي بدنيا و نفسيا     و اجتماعيا و عقليا

 :تعريف التربية البدنية و الرياضية 2-2
ىي ': الًتبية البدنية على أهنا West and Butcher 1990تعّرف ويست، بوتشر »

العملية الًتبوية اليت هتدف إىل ربسُت األداء اإلنساين من خالل وسيط ىو األنشطة البدنية ادلختارة 
. 'لتحقيق ذلك

 أن البعض يرى أن الًتبية البدنية و الرياضية إمنا ىي مرادف Lumpkinو ذكر لومبكُت 
، (...)للتعبَتات مثل التمرينات، األلعاب، ادلسابقات الرياضية، و بعد تعريفها لكل ىذه التعبَتات 

الًتبية البدنية ىي العملية اليت ': أبت إال أن تديل برأيها يف صياغة تعريف على النحو التايل
يكتسب الفرد خالذلا أفضل ادلهارات البدنية و العقلية و االجتماعية، و اللياقة من خالل النشاط 

 (الصغار) .'البدين

الًتبية '':Kozlik  Kopeskyو من تشيكوسلوفاكيا السابقة يربز تعريف كوبسكي كوزليك
البدنية جزء من الًتبية العامة، ىدفها تكوين ادلواطن بدنيا     و عقليا و انفعاليا و اجتماعيا 

 (2001اخلويل، ) «'بواسطة عدة ألوان من النشاط البدين ادلختار لتحقيق اذلدف

 :أهمية التربية البدنية و الرياضية 2-3
إن الًتبية الرياضية تساعد على ربسُت األداء اجلسماين للتلميذ و إكسابو ادلهارات األساسية و »

. زيادة قدراتو اجلسمانية الطبيعية

إن اخلربات األساسية دلمارسة األنشطة الرياضية سبد التلميذ بادلتعة من خلل احلركات ادلؤداة يف 
أما ادلهارات اليت يتم . ادلسابقات و التمرينات اليت تتم من خالل تعاون التلميذ مع اآلخرين

التدريب عليها بدون استخدام أدوات أو باستخدام أدوات صغَتة أو باستخدام األجهزة الكبَتة 
. تؤدي إىل اكتساب ادلهارات اليت تعمل على شعور التلميذ بقوة احلركة
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الًتبية الرياضية ىي عملية حيوية يف ادلدارس دبراحلها ادلختلفة، و ذلا دور أساسي يف تنمية اللياقة 
إن التالميذ عادة ما يرغبون يف شلارسة األلعاب اليت هبا روح ادلنافسة و عادة ما . البدنية للتالميذ

يكون التالميذ ذلم القدرة على االندماج يف اجملتمع بشكل جيد و قادرين على التعامل مع 
. اجلماعات ديكنهم عقد صداقات مع زمالئهم

و   إن وجود برنامج رياضي يشتمل على أنشطة تعمل على إظهار الفروق الفردية بُت التالميذ 
 (2004فهيم، ) «تشجيعهم ذلو أمر ىام جّدا

 :أهداف التربية البدنية و الرياضية 2-4
إن الربنامج اجليد جيب أن يشتمل على مساعدة التالميذ يف ربقيق األىداف  » 

 :التالية

. إمدادىم بادلهارات اجلسمانية ادلفيدة -1
 .ربسُت النمو اجلسماين و تنمية النمو بشكل سليم -2
 احملافظة على اللياقة البدنية و تنميتها -3
 .تعليمهم ادلعرفة و تفهم أساسيات احلركة -4
 .قدرهتم على معرفة احلركات يف سلتلف ادلواقف -5
 .تنمية القدرة على استمرار شلارسة التمرينات الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية العامة -6
 .تعليمهم معرفة ادلهارات االجتماعية -7
 .ربسُت قدرهتم االبتكارية -8
 .ربسُت القدرة على أداء األشكال ادلختلفة للحركة -9

 (تاىد زلمد السعيد زغلول) «تنمية القدرة على التقييم الشخصي و الرغبة الشخصية يف التقدم -10

  :حصة التربية البدنية والرياضية:حصة التربية البدنية والرياضية  --33
 :ر.ب.تعريف حصة ت 3-1

تعترب حصة الًتبية البدنية و الرياضية وسيلة من الوسائل الًتبوية لتحقيق األىداف ادلسطرة »
لتكوين الفرد، حبيث أن احلركات البدنية اليت يقوم هبا الفرد يف حياتو على مستوى تعليم بسيط يف 
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إطار منظم و مهيكل تعمل على تنمية و ربسُت و تطوير البدن و مكوناتو و من مجيع اجلوانب 
العقلية النفسية، االجتماعية، اخللقية و الصحية و ىذا ضمان تكوين الفرد و تطويره و انسجامو يف 

  .رلتمعو و وطنو

فحصة الًتبية البدنية و الرياضية جزء متكامل من الًتبية العامة، حبيث تعتمد على ادليدان 
التجرييب لتكوين األفراد عن طريق ألوان و أنواع النشاطات البدنية ادلختلفة اليت اختَتت بغرض 

تزويد الفرد بادلعارف و اخلربات و ادلهارة اليت تسهل إلشباع رغباتو عن طريق التجربة لتكيف ىذه 
ادلهارة لتلبية حاجاتو و يتعامل مع الوسط الذي يعيش فيو و تساعده على الندماج داخل اجملتمع 

 (1990واخرون، ) .و اجلماعات 

فإن حصة الًتبية البدنية و الرياضية كأحد أوجو ادلمارسات، ربقق أيضا ىذه األىداف  و بذلك
على مستوي ادلؤسسات التعليمية، فهي تضمن النمو الشامل و ادللتزم للتالميذ و ربقق حاجياهتم 

 .(1997محص، ) «البدنية، طبقا للمراحل و منهم و إدراج قدراهتم احلركية 

 :المتوسطةر في المرحلة .ب.أهداف حصة ت 3-2
جيب أن نعلم بأن لكل مرحلة دراسية أىدافها اليت تعمل على ربقيقها من خالل الربامج »

. التنفيذية دلناىج الًتبية الرياضية و طرق تدريسها

. توجيو العملية التعليمية و الًتبوية إلكساب التالميذ اخلربات داخل ادلدرسة -1
 .االىتمام باإلعداد اخلاص -2
 .صقل ادلهارات احلركية لألنشطة من خالل ادلنافسات داخل و خارج ادلدرسة -3
 .تشجيع ىوياهتم الرياضية -4
 (2001,2002عبد الكرمي سوتيا، ) «تنمية القدرات ادلعرفية و الوجدانية -5

 :مهام حصة التربية البدنية و الرياضية 3-3
ر عملية توجيو للنمو البدين باستخدام التمرينات البدنية و ىو أحد أوجو .ب.تعترب حصة ت»

ر .ب.إذن حصة ت. ادلمارسات اليت ربقق النمو الشامل و ادلتزن للتالميذ على مستوى ادلدرسة
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ربقق األغراض اليت رمستها السياسة التعليمية يف رلال النمو البدين و الصحي للتالميذ على مجيع 
: ادلستويات

ادلساعدة على تكامل ادلهارات و اخلربات احلركية، و وضع القواعد الصحيحة لكيفية  -1
. شلارستها داخل و خارج ادلدرسة

 .اخل...القوة، السرعة، التحمل، ادلرونة: ادلساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل -2
 .على ادلمارسة ادلنظمة لألنشطة الرياضية -3
تنمية االذباىات اإلجيابية التعود ضلو شلارسة النشاط الرياضي من خالل النشطة البدنية  -4

 (2001 ,2000خبتاوي زلمد، ) «ادلدرسية

  :أستاذ التربية البدنية و الرياضية:أستاذ التربية البدنية و الرياضية  --44
 :أستاذ التربية البدنية و الرياضية و العملية التدريسية 4-1

األستاذ ىو بال شك العامل الرئيسي و ادلؤثر بشكل كبَت يف العملية التدريسية ، و من مث »
  و اخلرباء يف رلال التدريس الرياضي، و ادلسئولُتيشغل أستاذ الًتبية الرياضية حيزا كبَتا من اىتمام 

مازال ىذا اجملال خصبا للدراسات  و البحوث دلعرفة العوامل اليت يبٌت عليها اختيار أستاذ الًتبية 
الرياضية و كذلك معايَت أستاذ الًتبية الرياضية الناجح و ىناك دراسات سبت يف رلال أسس إعداد 

أستاذ الًتبية الرياضية، و مازال ىناك الكثَت من النواقص يف إعداد األستاذ، منها دراسة أشكال 
التفاعل اللفظي و غَت اللفظي و منها دراسة ربليل سلوك أستاذ الًتبية الرياضية أثناء التدريس، و 

مصطفى السايح , زلمد السعيد زغلول ) «منها ما يتناول تقومي أداء األستاذ ككل و إىل غَت ذلك من اجملاالت

 .(2004امحد ، 

 :(المراهقة)أستاذ التربية البدنية و الرياضية و المرحلة العمرية  4-2
فالشباب يريدون سريعا أن  (كشاب ناضج)إن التلميذ يف ىذه ادلرحلة جيب أن يعًتف بو »

 (2001زلمد، ) .يصبحوا كبارا، نالحظ ذلك يف طريقة تعاملهم، يف مالبسهم، و نستطيع

ر ألن التالميذ يف ىذه ادلرحلة ديكن قيادهتم و توجيههم .ب.أن ننتفع هبذه الظواىر يف حصة ت
ر أن يعطي ذلم مسؤوليات يف إدارة الفصل و .ب.ألهنم يقلدون األبطال الرياضيُت  فعلى أستاذ ت



 الفصل األول                                                          التربية البدنية والرياضية
 

27 
 

اإلشراف على احملطات و مساعدة زمالئهم أثناء النشاط  و نالحظ يف ىذه ادلرحلة أن احلصة 
تأخذ شكل التدريب الرتفاع ادلستوى األدائي للحركات، و يساعد التالميذ األستاذ يف ىذه ادلرحلة 

. يف قياس ادلستويات و ربديد العمل و الراحة

إن ادلهارات األساسية ذلذه ادلرحلة تؤدي بطريقة كاملة و جيدة فعلى األستاذ أن يثبت ىذه 
ادلهارات، و كذلك يفضل التالميذ يف ىذه ادلرحلة مقارنتهم بزمالئهم فعلى األستاذ أن يقدم 

النصائح اليت تفيدىم يف ربسُت مستواىم احلركي، و تزداد رغبة التالميذ يف األلعاب التنافسية و 
. (ناىد زلمد السعيد زغلويل) «ادلباريات فعلى األستاذ أن يراعي ذلك و يكثر من ىذه األلعاب و ادلباريات

 :الصفات الواجب توفرها في أستاذ التربية البدنية و الرياضية 4-3
جيب أن يعرف كل أستاذ أن كرامة مهنتو تتطلب منو أن ديتلك عددا من الصفات اجلسمية و »

النفسية و العقلية اليت ذبعلو حيافظ على استمرار مهنتو و تأمُت منوىا، و ذلذا جيب أن يتوافر فيو 
: عدد من الصفات لكي يكون صاحلا لعملو و منها

: التعليم- 4-3-1

ينبغي أن حيصل األستاذ على قدر من التعليم يفوق كثَتا ما يعطيو للتالميذ، زيادة على أن يكون 
ملما بطبائع التالميذ و نفسياهتم و طرف معامالهتم، و كيفية توصيل ادلعلومات إليهم و ىذا حيتم 

عليو أن يكون مطلعا على أحدث ما ينشر يف رلال زبصصو و أن يعمل على استكمال دراستو 
 (1998بشارة، ) .العليا و يشًتك يف اجملالت  و ادلطبوعات اليت تتعلق بادلهنة

: صحة اجلسم- 4-3-2

األستاذ ذو الصحة غَت السليمة ال يستطيع القيام دبسؤولياتو و ربمل اجملهودات الشديدة اليت 
يتطلبها عملو يف مهنة شاقة كمهنة الًتبية الرياضية و لذا جيب عليو أن حيافظ على صحتو و يهتم 

. هبا
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جيب أن يكون األستاذ قدوة لتالميذه و ذلك من حيث العناية دبالبسو   :النظافة- 4-3-3
الرياضية أو ادلالبس اخلاصة و جيب أن يكون ذلك يف غَت تربج و ال مغاالة يف األناقة حيث أن 

. التالميذ يتأثرون بو إىل حد كبَت

: اخلصائص اخللقية- 4-3-4

جيب أن يتحلى األستاذ باألمانة و الصرب و الكياسة و العطف و التحمل و أن يكون سللصا يف 
. عملو و صادقا يف أقوالو و أفعالو و متعاونا مع اجلميع و ديتلك القدرة على ربمل ادلسؤولية

: اخلصائص العقلية- 4-3-5

 جيب أن يكون األستاذ ذكيا و لديو القدرة على حسن التصرف يف ادلواقف ادلختلفة و يتمتع 
. بصحة عقلية شلتازة و عميق يف أفكاره و غَت متسرع يف استنتاجاتو

: ادلادة التعليمية- 4-3-6

ادلهارات )جيب أن يكون األستاذ على إدلام جيد جبميع ما يتعلق دبهنة الًتبية الرياضية ادلدرسية 
الرياضية لألنشطة ادلختلفة، طرق التدريس و األساليب احلديثة يف التعلم، تنظيم األنشطة الداخلية 

 (زلمد السعيد زغلول) «(اخل... 

 :واجبات أستاذ التربية البدنية و الرياضية نحو األسرة المدرسية 4-4
من فهي حصة ديكن ' لدرجة الثانيةا'إننا مجيعا نالحظ أن حصة الًتبية الرياضية تعترب حصة من »

االستغناء عنها يف عرفهم ، فعلى أستاذ الًتبية الرياضية أن يفرض وجوده داخل اجلماعة ادلدرسية 
عن طريق القيام بعملو بأكمل وجو و عن طريق تعميق عالقاتو بالطلبة و عدم التنازل عن تدريس 

مادتو و زلاولة رفع الوعي الرياضي من مدرسي ادلواد األخرى و كذلك إدارة ادلدرسة بوسائل اإلقناع 
السمحة و على األستاذ أن يقوم بكل ىذه العمل بطريقة بعيدة عن االستفزاز مقدرا لشعور زمالئو 

فيختار ألداء حصتو أبعد األماكن عن فصول التدريس و يستحسن أن خيتار األماكن اليت  بادلدرسة
ال ينتقل منها اذباه الريح إىل الفصول حىت ال ربمل األصوات ذلم و على األستاذ الناجح الذكي أن 
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حياول ربسُت الشروط اخلارجية اليت يعمل يف إطارىا و ذلك بتحسُت مركز الًتبية الرياضية يف 
جانب كثَت من مديري  (ناىد زلمد السعيد زغلول) «ادلدرسة عن طريق عملو اجليد   و قدرتو احلسنة

.  ادلدارس و مدرسي ادلواد األخرى بل و حىت من التالميذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 الفصل األول                                                          التربية البدنية والرياضية
 

30 
 

: خالصة: خالصة

من خالل ما قدمناه يف ىذا الفصل، يتضح لنا بأن الًتبية البدنية و الرياضية جزء من الًتبية العامة و من خالل ما قدمناه يف ىذا الفصل، يتضح لنا بأن الًتبية البدنية و الرياضية جزء من الًتبية العامة و 
العقلية و النفسية و : أهنا تعترب أحد العوامل اذلامة لبناء اجليل الصاعد ادلتكامل من النواحي األربعة العقلية و النفسية و : أهنا تعترب أحد العوامل اذلامة لبناء اجليل الصاعد ادلتكامل من النواحي األربعة

االجتماعية و اجلسمية، و ىذا من خالل شلارسة احلصص الًتبوية اليت تسهم بشكل كبَت ىي و األستاذ االجتماعية و اجلسمية، و ىذا من خالل شلارسة احلصص الًتبوية اليت تسهم بشكل كبَت ىي و األستاذ 
ادلشرف عليها يف صقل ادلواىب و جعل الوقت ادلخصص دلادة الًتبية البدنية و الرياضية ىو الوقت الذي ادلشرف عليها يف صقل ادلواىب و جعل الوقت ادلخصص دلادة الًتبية البدنية و الرياضية ىو الوقت الذي 

  (2006/2007، .زلمد ح)  .ديضي على أحسن حال.ديضي على أحسن حال
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 :تمهيد . 

فتأثَت العامل الضاغط , تتعدد ردكد األفعاؿ للضغوط النفسية الواقعة على األفراد تعددا غَت قليل
التكيف كاستعادة االتزاف احليوم؛ أك ادلرض كاخللل : يف سياؽ متتابع ديكن أف يصل إىل احد طريقُت

ىذه النتيجة السلبية للضغوط تعد من أىم ادلوضوعات اليت , (1998,امحد عبد اخلالق)ادلرتبط بالضغوط 
, دلا ذلا من أثار ضارة على اجملتمع بصفة عامة, مازالت تلقى اىتماما كجدال حبثيا كاسعا لدل الباحثُت

 .(146.ص,1992,لطفي راشد زلمد)كعلى الفرد بصفة خاصة 

كمن ادلمكن أف يؤدم استمرار الضغوط النفسية يف حالة التكيف السليب، إىل استجابة انفعالية 
حادة كمستمرة، كمضاعفات صحية، كجسمية، كنفسية، كسلوكية، ذبعل الفرد ينحرؼ عن األداء ادلعتاد يف 
العمل، مع العلم أف تأثَت ىذه الضغوط يتوقف على طبيعة الشخصية، كما تتصف بو من قدرة على ربمل 

              .(13.ص,2002عبد الستار إبراىيم،)...اإلحباط، أك ادلركنة، أك مستول التفاؤؿ
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:تعريف الضغوط النفسية . 1  

كما , الضغط النفسي بأنو االستجابة غَت النوعية للجسم ألم مطلب دافع (ىانز سيلي)عرؼ 
كىو يعرب عن , انو ىو الطريقة الالإرادية اليت يستجيب هبا اجلسد باستعداداتو العقلية كالبدنية ألم دافع

.(17.ص,1999, الرشيدم)مثل إجراء عملية جراحية , مشاعر التهديد كاخلوؼ  

, كما عرؼ مك جراث Mc Grath عدـ التوازف الواضح بُت " الضغط النفسي بأنو  (1977) 
كادلقدرة على االستجابة ربت ظركؼ عندما يكوف الفشل يف االستجابة لتلك , (بدنية أك نفسية)ادلتطلبات 

".ادلتطلبات ديثل نتائج ىامة   

، الضغط النفسي بأنو ظاىرة تنشأ من مقارنة الشخص Cox & Mackayكيعرؼ كوكس كمكام، 
كعندما حيدث اختالؿ  أك عدـ توازف يف , للمتطلبات اليت تطلب منو كقدرتو على مواجهة ىذه ادلتطلبات

, كعدـ التحكم فيها أم االستسالـ لألمر الواقع حيدث ضغطا, اآلليات الدفاعية اذلامة لدل الشخص
كتدؿ زلاكالت الشخص دلواجهة الضغط يف كلتا الناحيتُت النفسية , كتظهر االستجابات اخلاصة بو

.كالفيسيولوجية ادلتضمنة حيل سيكولوجية ككجدانية على حضور الضغط  

Candlerكيوضح كاندلر،  الضغط النفسي حالة من التوتر العاطفي تنشأ من أحداث احلياة "  أف 
.(20.ص,1999, الرشيدم)" ادلرضية   

. تعريف االحتراق النفسي . 2  

, يف اآلكنة األخَتة انتشر استخداـ مصطلح الضغوط النفسية كاالحًتاؽ النفسي يف اجملاؿ الرياضي
 كاىتموا بدراستها يف إطار كقد جذبت ىذه الظاىرة اىتماـ بعض الباحثُت يف علم النفس الرياضي،

بعض الدراسات كالنظريات ادلرتبطة هبذه الظاىرة يف رلاؿ بعض الوظائف كادلهن األخرل خارج 
كتؤدم , كاليت ينظر إليها على أهنا مهن ضاغطة على الفرد,  كادلمارسة الرياضيةالرياضياجملاؿ 

كتؤدم يف النهاية إىل , كعدـ رضاه عن عملو أك مهنتو أك نشاطو, إىل اخنفاض مستول اصلازاتو
تقاعده أك تركو دلهنتو سواء بإرادتو أك بدكف إرادتو يف حالة عدـ قدرتو على ادلقاكمة أك مواجهة 

.(3.ص,1998 ,أحسن عالكم)الضغوط كزلاكلة التكيف االجيايب معها   
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 أكؿ من استخدـ Freudenbergerكديكن القوؿ أف عامل النفس ىربرت فركيدنربجر، 
)مصطلح االحًتاؽ  Burnout  لإلشارة إىل نتائج الضغوط النفسية 1974 يف بعض كتاباتو عاـ 

اليت  يعاين منها بعض العاملُت يف بعض الوظائف ادلهنية ادلختلفة اليت تتميز بأهنا مهن ضاغطة 
Stressful Jobs. 

كيُعّرؼ االحًتاؽ على أنو حالة من اإلهناؾ العقلي كاالنفعايل كالبدين الناجم عن احلب 
أك , كلكن دكف ربقيق الفائدة ادلرجوة, الشديد كاإلخالص كالتفاين ادلستمرين يف أداء العمل

.(33.ص, 1998, أزلمد حسن عالكم)عائد يذكر   

Smith ،يُعِرؼ مسيث ) االحًتاؽ (1986)  Burnout بأنو اإلهناؾ النفسي الناتج عن 
بذؿ اجملهود غَت الفعاؿ دلواجهة متطلبات التدريب أك ادلنافسة الشاقة؛ كيتضمن االحًتاؽ 

كأحيانا البدين من النشاط استجابة للضغوط الزائدة أك عدـ , االنفعايل, االنسحاب النفسي
.(201.ص,2000, أسامة كامل راتب)الرضا   

Fenderكما يعرفو فيندر،  كيؤدم إىل , بأنو يتميز باإلهناؾ االنفعايل أك البدين (1989) 
إضافة إىل العديد من ادلشاعر النفسية السلبية اليت ردبا تصل بو إىل , اخنفاض مستول الفرد

.(16.ص,1997,أسامة كامل راتب) .االكتئاب  

  :أصل كلمة التوتر- 3

        مفهـو كلمة التوتر مستمدة من اللغة الالتينية ك قد استعمل يف اللغة الفرنسية دبعٌت الشد ك يأخذ 
العدكانّية ، العناء ، الشدة ك القوة ، الضغط ادلرض ، العجز ك : عّدة مفاىيم حسب الزماف ك ادلكاف مثل 

.الضعف ، التكييف ك ادلالئمة   

"        كما حاكؿ ماؾ جراث  Mc.Grath خالؿ التسعينيات من القرف ادلاضي تقدمي تفسَت دلفهـو " 
  .1998التوتر يف ضوء اعتبارات أربعة على النحو التايل ك ذلك سنة 
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البيئة االجتماعية ك الفيزيولوجية احمليطة بالفرد ىي اليت تفرض بعض األىداؼ اذلامة ادلطلوبة منو  .1
 .اصلازىا 

أف الفرد ىو الذم يدرؾ طبيعة ىذه اذلداؼ مث حياكؿ ازباذ القرارات حوؿ كيفية االستجابة  .2
 .الصلازىا 

 .يقـو الرد باالستجابة الصلاز اذلدؼ  .3

 (1998راتب، ) .النتائج ادلًتتبة على استجابة الفرد .4

 يوضح عملية التوتر كما يراىا ماك جراث 1 ) (ك الشكل

 

 

 

االختالفات الحاصلة على مفهوم التوتر- 4  

"        علماء النفس مثل كوزتينكوؼ  Koztinkov "ك كينر "  Wiener  يركف أف مفهـو التوتر 1994" 
( فيزيولوجية ك نفسية غَت مالئمة بسبب عامل موترتقياـ اجلسم بانفعاال)ينشأ من   ك اقًتح العادلاف كلمة  

(kov) عدكانية للداللة على طبيعة االستجابة للعامل ادلؤثر " ، كيقوؿ ادلتخصص النفساين ألسوف  Alson ك " 
"كريًت  Kryter بل 'التعب، اخلوؼ'التوتر ليس نامجا عن فعل مؤذم أك غَت مستحب ) أف 1973عاـ " 

.(ىناؾ اجيابيات ترتبط دبفهـو التوتر عندما يتعلق األمر بادلتعة ك االنشراح ك االنفعاالت االجيابّية  

: أنواع التوتر - 5  

"يرل سبيلربجر  Spielbengen :أف ىناؾ نوعُت من التوتر مها "   

  :توتر الحالة5-1

.ك ىو يشَت إىل ما يشعر بو الالعبوف يف حلظة معينة حينما يتفاعل مع موقف رياضي معُت   

  :توتر السمة- 5-2  

إدراك الفرد عدم التوازن بين الهدف 
المطلوب انجازه و مقدرتو على 
 انجازه

 االستجابة متطلبات الهدف
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 ك ىو شعور عاـ لدل األفراد خالؿ االستجابة دلواقف الشدة النفسّية ، ك من جهة أخرل فاف ىناؾ 
:أشكاال رئيسّية لتوتر الصغار بشكل عاـ ك ىي كم يلي   

توتر الوسواس - 5. التوتر األداء - 4. التوتر االجتماعي- 3. التوتر الفصامي - 2. التوتر العاـ- 1
 القهرم 

 ك يعٍت اخلوؼ ك القلق الذم ال ديكن إرجاعو ألم موقف زلدد ك لكنو مرتبط دبدل :التوتر العام- 1 
.كاسع من ادلؤشرات ادلختلفة حلياة ادلراىقُت   

ك ىو التوتر الناتج عن اخلوؼ أك الضيق الواقعي أك التخيلي النفصاؿ الصغار  : التوتر الفصامي- 2 
.على الوالدين بسبب ادلرض أك اإلصابة أك ادلوت   

ك ىو التوتر الناتج عن اخلوؼ من فقد األصدقاء أك االبتعاد عن األشياء اليت : التوتر االجتماعي- 3 
.ذبذب ادلراىقُت أك ىو مقابلة أفراد جدد   

 ك ىو التوتر الناتج عندما يستدعي الصغار ألداء اختبار أك التحدث أماـ اآلخرين يف :التوتر األداء - 4 
.موقف معُت أك التنافس أماـ أقراهنم   

ك ىو أقصى درجة من درجات التوتر ، ك ىو ناتج عن خوؼ الناشئُت من  :  توتر الوسواس القهري-5
 .خوؼ الصغار من الذىاب إىل طبيب األسناف : األشياء أك األفراد أك مواقف خاصة ، على سبيل ادلثاؿ 

(1996محاد، )  

ك من األمهية أف يعلم دبدرب الناشئُت كل نوع من أنواع التوتر ادلختلفة السابق ذكرىا، الّف ادلدرب لو دكره 
.الذم يلعبو يف تطوير احلياة االنفعالّية ؿ لناشئُت، كما أّف لو دكره ادلؤثر يف منوىم مستقبال  

:دكر ادلدربُت ك الوالدين يف التخفيف من حدة تأثَت التوتر على الناشئُت  

كثَتا ما يرجع ادلدربُت ك الوالداف فشل أك ضعف األداء الناشئُت إىل ضعف مستول اللياقة البدنّية أك 
ضعف ادلستول ادلهارم أكثر من أم جانب أخر ، يف حُت يكوف دلك راجع إىل التأثَت السليب للتوتر 

.عليهم   
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ك أف ىناؾ عددا من اإلسهامات اليت ديكن أف يقدمها ادلدربوف ك الوالداف ليخففوا من حّدة التوتر على 
:الناشئُت ك من ىذه اإلسهامات  

:ىناؾ أعراض رئيسّية للتوتر ك ىي  : أعراض التوتر-  6  

تًتكز األعراض النفسّية يف عدـ ادلقعرة على ازباذ القرار بسهولة ك  : األعراض النفسّية للتوتر- 6-1
صعوبة التذكر ك فقد ادلقدرة على الًتكيز ، ك لقد توصلت العديد من الدراسات إىل أف ادلقدرة على الًتكيز 
خالؿ أداء كاجب معُت يتطلب حالة نفسّية طبيعّية ، ك أف احلاالت الشّدة ينتج عليها التقليل من كفاءة 

األداء بشكل عاـ ، ك دلّا كانت نتائج العديد من البحوث تشَت إىل أف ادلقدرة على الًتكيز يف األداء 
احلركي ىي كفاءة احملك الرئيس الذم يفرؽ بُت النجاح ك الفشل لدل الرياضيُت كما أثبتت إحدل 

الدراسات أف الناشئُت الذين يضعوف يف اعتبارىم تقييم اآلخرين ألدائهم احلركي بصورة مبالغ فيها يف بعض 
األنشطة الرياضّية ، يصلوف  الف يكوف أداؤىم اقل من نظرا ألهنم يركزكف على أداء اآلخرين فيهم دكف 
الًتكيز على كفاءة أداء الواجب احلركي شلا يؤدم إىل زيادة شعورىم بالتوتر ، ك بالتايل يؤدم ذلك إىل 

.اإلقالؿ من كفاءة األداء ، لذا كاف من الواجب التقليل من تأثَت على الناشئُت   

تتبلور األعراض الفسيولوجّية للتوتر يف زيادة معّدؿ ضربات القلب ك  : األعراض الفسيولوجّية- 6-2
ارتفاع ضغط الدـ ك زيادة معدؿ إفراز العرؽ ك ارتفاع مستول اإلثارة ك التمثيل الغذائي ك كذلك زيادة 

.معدؿ التوتر العضلي ، ك ىذا األخَت يعترب كاحدا من أىم تلك األعراض   

الّف زيادة التوتر العضلي يف اجلسم تؤدم إىل التقليل من تأثَت من العمل العضلي ادلعٍت باألداء احلركي 
خالؿ األنواع ادلختلفة للرياضة ، ك خاصة تلك اليت تستخدـ التكرارات ادلتعددة لالنقباضات العضلّية 
ادلتحركة ك لفًتة طويلة مثل رياضة كرة القدـ ، الكرة الطائرة ، العاب القول ك غَتىا ، ك ىذا ما أضفنا 

زيادة ذبمع حامض الالكتيك يف العضلة نتيجة التوتر العضلي فاف ذلك يؤدم إىل زيادة اإلحساس باآلالـ 
.أك التشنج العضلي ك التعب   

إف شدة األعراض النفسّية ك الفسيولوجّية الناذبة عن توتر األداء إمنا تعتمد على طبيعة إدراؾ الناشئُت 
.للمواقف ادلسببة لتوتر األداء   
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:تعريف التوتر في المجال الرياضي - 7  

حالة نفسّية غَت سارة تنتج كقع التهديد يف ادلباريات أك ادلسابقات "يعرؼ التوتر يف اجملاؿ الرياضي  بأنو 
".ادلختلفة ادلصحوبة بأعراض بدنّية كفسيولوجّية   

ك من ىذا ادلنطلق يتضح إف للتوتر أعراضا ديكن أف من خالذلا التعرؼ عليو، ك قد يستمر ظهور ىذه 
األعراض لفًتة طويلة ك تستمر لساعات قبيل ادلنافسة، ك ردبا يكوف الفًتة قصَتة تصل إىل عّدة دقائق قبلها 

(1996محاد، ) .، ك يالحظ أف ظهور ىذه األعراض يكوف تدرجييا   

تتميز ادلنافسة بنوع من الضغوط النفسّية ك تسبب زيادة يف التنشيط الفسيولوجي لدل الرياضي فتظهر 
:بعض الضغوط اجلسمّية نتيجة لذلك ك من بُت تلك األعراض   

 ادلعدة تاضطرابا . 

  احلاجة للتبوؿ. 

  زيادة العرؽ يف راحيت اليد. 

  زيادة نبضات القلب. 

  زيادة توتر العضالت. 

:مصادر حالة التوتر في المجال الرياضي - 8  

لقد اىتم العديد من الباحثُت دبعرفة العوامل ادلسببة للتوتر لدل الرياضيُت ، ك جاءت النتائج موضحة أف 
:ىناؾ أربعة مصادر أساسية نسب حلدكث التوتر ك ىي   

  :الخوف من الفشل-8-1
تشَت البحوث إىل أف اخلوؼ من الفشل يعترب السبب األكثر أمهية الذم جيعل الرياضيُت يشعركف بالعصبّية 
ك القلق ، ك اخلوؼ ادلباشر يأتػي مباشرة نتيجة اخلوؼ من خسارة ادلباراة ، أك فقداف النقاط أثناء ادلسابقة 

، أك ضعف األداء أثناء ادلنافسة ك توصل الباحثوف إىل ك جود دافعُت أساسيُت مها الرغبة يف النجاح ك 
.اخلوؼ من الفشل ك األشخاص الذين خيافوف من الفشل يبذلوف جهدا اكرب   
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  :الخوف من الكفاية-8-2

 سواء من اجلانب قيتضح ىذا ادلصدر من التوتر عندما يدرؾ الرياضي بأف ىناؾ نقصا معينا يف استعدادات
البدين أك الذىٍت يف مواجهة ادلنافس أك ادلسابقة ، كيرتكز ىذا النوع من ادلخاكؼ على الرياضي يشعر 

بوجود قصور أك خطأ زلدد يؤدم إىل عدـ رضاه عن نفسو لقد أكضح الرياضيوف الكثَت من األمثلة اليت 
:تبُت اإلحساس عدـ الكفاية ك من ذلك   

  عدـ القدرة على الًتكيز. 

  عدـ القدرة على التعبئة يف النفسّية. 

  عدـ الرغبة يف األداء. 

  فقداف الكفاءة البدنّية. 

 عدـ احلصوؿ على ادلقدار ادلالئم من الراحة. 

 فقداف السيطرة على التوتر. 
يتوقع زيادة التوتر لدل الرياضي عندما يفقد السيطرة على األحداث اليت  :فقدان السيطرة -8-3

 ،ك الوقع ةسبيز ادلنافسة أك ادلسابقة اليت يشًتؾ فيها  كدبا أف األمور تسيَت كفقا لسيطرة اخلارجي
 .أف ىناؾ عاملُت يؤثراف على احلالة االنفعالّية ك من مث حالة التوتر لدل الرياضي قبل ادلنافسة

 .يتضمن البيئة اخلارجية احمليطة بظركؼ إجراء ادلنافسة: العامل األكؿ -
 .يرتبط دبجموعة األفكار ك ادلشاعر ك االنفعاالت اليت ربدث داخل الرياضي نفسو: العامل الثاين -

ك ىذا ك يتوقع زيادة التوتر عندما تقل مقدرة الرياضي يف السيطرة على كل من العوامل اخلارجية ك العوامل 
الداخلّية لذلك جيب على ادلدرب استخداـ سلتلف الوسائل اخلارجّية اليت تساىم يف تعويد الرياضي على 

.ادلواقف ك الظركؼ ادلرتبطة بادلنافسة  

:األعراض الجسمية و الفيسيولوجية - 8-4  

ذبدر اإلشارة إىل أف األعراض اجلسمية ك الفيسيولوجية للتوتر ديكن أف تفسر على أهنا أعراض اجيابية حلالة 
.االستثارة االنفعالية ، كما أهنا قد تفسر على انو أعراض سلبية تؤدم إىل ادلزيد من ارتفاع درجة القلق   
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:مقر التوتر عند اإلنسان - 9  

)حسب الدراسات ادلنجزة من طرؼ برينك  Brink )ك كيرنر  ( Werner  اعترب العادلاف أف 1974 (
.انعكاسات التوتر مقرىا اجلهاز العصيب الذايت  

(تشريح جسم اإلنسان):الجهاز العصبي الذاتي - 9-1  

) يف اجلسم ، يتصل باجلهاز العصيب ادلركزم ةىو اجلهاز الذم ينظم األفعاؿ احليوية لألجزاء الالإرادم S.N.S) 

يف النخاع ألشوكي ك ادلراكز العليا  (أكسط ك اخللفي)يف بعض أجزائو كما تتمركز يف بعض أجزاء الدماغ 
:للجهاز العصيب الذايت ، يتكوف ىذا اجلهاز من ثالث تراكيب تشرحيية ك ىي   

  العقد الذاتّية. 

  األلياف العصبّية الذاتية. 

 الشبكات العصبية الذاتية 
تًتكب ىذه الًتاكيب الثالث بشكل جهازين عصبُت خيتلفاف عن بعضيهما يف الكثَت من اخلصائص 

: ك الوظيفّية ك مها ةالتشرحيي  

 .ينشأ من النخاع ألشوكي  : الجهاز العصبي الودي-9-2

:يتكوف من قسمُت حسب ادلنشأ ك مها  : الجهاز العصبي النظير ودي- 9-3  

 .القسم القحفي  -

 .القسم العجزم -

.ك ذلذين اجلهازين تأثَتات متباينة ك قد تكوف معظمها متعاكسة  (l, 1989) 

:تعريف القلق- 10  

   لقد اختلف علماء النفس فيما بينهم يف تعريف القلق، إذ تنوعت تفسَتاهتم كما تبينت أرائهم حوؿ 
الوسائل اليت يستخدمها للتخلص منو، كعلى الرغم من اختالؼ علماء النفس حوؿ ىذه النقاط، إال 

 (1994الطيب، ) .أهنم اتفقوا على أف القلق نقطة البداية لألمراض النفسية كالعقلية
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يقوؿ إف فهم موضوع القلق جيعلنا نضع تصورا شامال حبيث تكوف : " يرل الدكتور فاركؽ السيد عثماف
الرؤية أكسع حىت نستطيع أف نفهمو، فالقلق ليس مصطلحا بسيطا منفردا بذاتو، بل ديكن أف نتصوره 

 (1987كاندرس، ) ".خبريطة معرفية

إف القلق ىو ارتياح نفسي كجسمي، يتميز خبوؼ منتشر :  " أما الدكتور زلمد عبد الظاىر الطيب
الطيب، ) ".كبشعور من انعداـ األمن كتوقع حدكث كارثة، أك ديكن أف يتصاعد القلق إىل حد الذعر 

1994) 

كمن ىنا نستنتج أف القلق ىو ناتج عن اخلوؼ من ادلستقبل كخيتلف تأثَته باختالؼ االستعدادات 
.النفسية لكل فرد  

: أنواع القلق- 11  

:   يقسم العامل النفساين  فركيد  القلق إىل نوعُت مها  

.القلق ادلوضوعي كالقلق العصايب كيضيف إىل ذلك بعض العلماء القلق الذايت العادم  

:القلق الموضوعي- 11-1  

أف القلق ادلوضوعي ىو رد فعل لقلق خارجي معركؼ أم اخلطر يف ىذا النوع من القلق :  " يرل  فركيد
 (1992عالكم، ) ".يكمن يف العامل اخلارجي، ككما ديكن تسميتو بالقلق العادم أك احلقيقي

:القلق العصابي- 11-2  

كىو اعقد أنواع القلق، حيث أف سببو داخلي غَت معركؼ كيسميو بعض البسيكولوجيُت بالقلق 
بأنو خوؼ غامض غَت مفهـو ال يستطيع الفرد أف يشعر بو أك :  "الالشعورم ادلكبوت، كيعرفو فركيد

يعرفو، إذ انو رد فعل غريزم داخلي، أم أف مصدر القلق العصايب يكوف داخل الفرد يف اجلانب الغريزم 
 (1992عالكم، ) ".يف الشخصية

:كيقسمو إىل ثالثة أنواع  
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.القلق اذلائم الطليق-   

.قلق ادلخاكؼ الشاذة-   

.قلق اذلستَتيا-   

:القلق الذاتي العادي- 11-3  

 (1994الطيب، ) .كفيو يكوف القلق داخليا، كخوؼ الفرد من تأنيب الضمَت إذا اخطأ كاعتـز اخلطأ

:أعراض القلق- 12  

.ىناؾ نوعُت من األعراض نفسية كجسمانية  

:األعراض النفسية- 12-1  
          ىي الشعور باخلوؼ كعدـ الراحة الداخلية كترقب حدكث مكركه، شلا يًتتب على ذلك تشتت 

 .انتباه ادلريض كعدـ قدرتو على الًتكيز فيما يفعل، كيتبع ذلك النسياف اختالؿ أداء التسجيل يف الذاكرة

 (1991محودة، )

:األعراض الجسمانية الفيزيولوجية- 12-2  

          تظهر األعراض اجلسمانية يف تصبب العرؽ كارتعاش اليدين، ارتفاع ضغط الدـ، توتر 
العضالت، النشاط احلركي الزائد، الدكار، الغثياف كالقيء كزيادة عدد مرات اإلخراج، فقداف الشهية، 

، التعب كالصداع ادلستمر، األزمات العصبية مثل مص : كعسر اذلضم، جفاؼ الفم، اضطراب يف النـو
الطيب، ) .كقصم األصابع، تقطيب اجلبهة كضرب الرأس كعض الشفاه، ككذلك االضطرابات اجلنسية

1994) 

: مكونات القلق- 13  

: مكونات انفعالية- 13-1  

.تتمثل يف األحاسيس من ادلشاعر كاخلوؼ، الفزع، التوتر، االنزعاج، كاذللع الذايت  
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: مكون معرفي - 13-2  

          يتمثل يف التأثَتات السلبية ذلذه األحاسيس على اإلدراؾ السليم للموقف كاالنتباه، الًتكيز، 
التذكر كالتفكَت ادلوضوعي كحل ادلشكلة سيغرقو االنشغاؿ بالذات كالريب يف مقدرتو على األداء اجليد 

.كالشعور بالعجز بتفكَته بعواقب الفشل كعدـ الكفاءة كاخلشية من فقداف التقدير  

:مكون فيزيولوجي- 13-3   

     يًتتب عن حالة من تنشيط اجلهاز العصيب ادلستقبل، شلا ينجر إىل تغَتات فيزيولوجية عديدة منها 
زيادة نبضات القلب بسرعة التنفس كالعرؽ، ارتفاع ضغط الدـ كانقباض الشرايُت الدموية، كما كضحها 
 .الباحثوف إال انو ديكن سبييز القلق بصورة كاضحة على االنفعاالت األخرل بوجود ادلصاحبات الفيزيولوجية

(1992عالكم، )  
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 خالصة 

كبالتايل يتأثر هبا التلميذ , شلا سبق يتضح أف األستاذ تقع على عاتقو أعباء كثَتة يتأثر هبا نفسيا
كىذه األعباء تؤدم إىل كقوعو ربت كطأة ضغوط نفسية كبَتة؛ كتكمن خطورة استمرار تلك , تأثران مباشرا

كاليت تتمثل , Psychological Burnoutالضغوط يف أثارىا السلبية اليت من أبرزىا حالة االحًتاؽ النفسي 
كالقياـ بالواجبات , يف حاالت التشاـؤ كالالمباالة كقلة الدافعية كفقداف القدرة على االبتكار يف العمل

بصورة آلية، أم أهنا تفتقد إىل االندماج الوجداين الذم يعترب أحد الركائز األساسية دلؤشرات التكيف لدل 
ليلى ).كيعمل على زيادة اآلثار السلبية على حياتو الشخصية, األفراد، شلا يؤدم إىل إهناؾ الفرد كقلة كفاءتو

 .(12. ص, 1987,عثماف ابراىيم عثماف

كمن استعراض ما سبق من نظريات للضغوط صلد أنو قد مت النظر إليها كتفسَتىا بطرؽ متعددة 
إال أف ىذه األطر , كىذا راجع الختالؼ األطر النظرية كادلسلمات اليت انطلقت منها, كمنظورات سلتلفة

ِعينة على فهم أكسع للضغوط كاستخالص مفهـو شامل 
ُ
ادلوقفية ادلتباينة تشكل نوعا من تكامل اجلهود ادل

 .ذلا

ينظر إىل الضغوط على أهنا من العوامل اذلامة يف حدكث اإلجهاد الزائد لدل  (فهانز سيلي)
الفرد، كمن ناحية أخرل فإف الضغوط موجودة لدل كل فرد بدرجة معينة، كما أف التعرض ادلستمر 

 (سبيلربجر)كيؤدم إىل األعراض ادلرضية اجلسمية؛ أما , للضغوط احلادة يؤثر بصورة سلبية على حياة الفرد
م للتعرؼ على كجود الضغط؛ أما مورام فيفسر الضغط من اسفيتخذ من قلق احلالة عامل نفسي أس

فيفسر الضغوط بأهنا تنشأ عندما  (الزكرس)خالؿ ادلوضوعات البيئية كاألشخاص كما يدركها الفرد؛ أما 
 .يوجد تناقض بُت متطلبات الشخصية للفرد، كيؤدم ذلك إىل تقييم التهديد كإدراكو
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:تمهيد  

إن الرتبية البدنية بكل معانيها احلقيقية تعترب مادة بالغة األمهية يف تربية التلميذ يف مجيع قواه العقلية واخللقية 
واجلسمانية وكل ىذا بفضل الكفاءات اليت بطريقتها اخلاصة تساىم يف حتسٌن قدراتو عن طريق تنوع يف 
األنشطة التطبيقية قصد إثارة انفعاالتو بفضل حاالت لعب ملموسة وىذا ما يسمح لو بان يتعلم كيف 

 يتعلم بنفسو وىذا ما يساعده للتوجو حنو أنشطة بدنية تطبيقية يف حياتو ادلستقبلية  
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مفهوم الكفاءة-1  

ورد يف لسان العرب للعالمة ابن منظور كفاه على الشيء مكافأة:المفهوم اللغوي-1-1  

وكافآه جازه والكفء النظًن وكذالك الكفء والكفء وادلصدر الكفاءة ونقول الكفاءة لو بالكسر وىو 
النظًن وادلساواة وفيو الكفاءة يف النجاح وىو ان يكون الزوج مساويا : النظًن لو والكفاءة أيأصل ادلصدر 

.للمرآة يف حسبها ودينها ونسبها وغًن ذلك   

  .مستحدثةالقدرة عليو وحسن تصرفو وىي كلمة :والكفاءة في العمل 

لفظة الكفاءة ذات األصل الالتيين :المفهوم االصطالحي-1-2  

 يف اللغات األوروبية مبعاين سلتلفة االصطالح و يشبو الكثًن من الغموض واالختالف 1968وقد ظهر سنة 
 من مئة تعريف دلفهوم الكفاءة وىذا حسب أكثر انو يوجد اإلطار؛وقد ذكر الكثًن من الباحثٌن يف ىذا 

.السياق الذي يستعمل فيو ؛والذي يلهم الباحث ىو مفهوم الكفاءة يف اجملال الرتبوي   

(2007احلاج، ) :خصائص الكفاءة -2    

 وادلوارد ادلختلفة اإلمكانياتان الكفاءة تتطلب تسخًن رلموعة من :توظيف جملة من الموارد- 2-1
يف رلال }ادلعارف العلمية وادلعارف  التجريبية الذاتية والقدرات وادلهارات السلوكية وادلهارات احلركية :مثل 

 الرتبية البدنية والرياضية 

تسخًن ادلوارد اليت اليتم عرضا بل يكسب الكفاءة وظيفة اجتماعية نفعية ذلا :الغائية والنهائية - 2-2
 مشكلة يف حياتو ادلدرسية او احلياة أوحل عمل ما إلنتاجداللة بالنسبة للمتعلم الذي يسخر سلتلف ادلوارد 

.اليومية     
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نظرا المهية الكفاءات فقد تعددت انواعها واشكاذلا على حسب  :(2007احلاج، ) انواع الكفاءات-3
: باهنا ثالثة انواع  ىي 1404:توجيهها فقدصنفها جرادات وآخرون   

COMPETENCE DE CONNOUSSANCE :الكفاءات المعرفية -3-1   

التقتصر الكفاءات ادلعرفية على ادلعلومات واحلقائق بل متتد اىل امتالك كفاءات التعلم ادلستمر واستخدام 
.ادوات ادلعرفة ومعرفة طرائق استخدام ىذه ادلعرفة يف ادليادين العلمية   

معرفة طرق .معرفة النشاطات البدنية والرياضية وتوظيف ادلعارف العلمية ادلرتبطة هبذه النشاطات :مثال 
.تنظيم العمل وااللعاب واسرتاتيجيات تعلم ادلهارة   

competence de performance : كفاءات االداء-3-2  

وتشتمل على قدرة ادلتعلم اظهار سلوك دلواجهة وضعيات مشكلة ؛ان الكفاءات تتعلق بأداء الفرد ال 
 مبعرفتو و معيار حتقيق الكفاءة ىنا ىو القدرة على القيام بالسلوك ادلطلوب مثل انتاج حركي منسق 

competence de résultant :كفاءات االنجاز اوكفاءات النتائج -3-3   

امتالك الكفاءات ادلعرفية يعين امتالك ادلعرفة الالزمة دلمارسة العمل دون ان يكون ىناك مؤشر على انو 
امتالك القدرة على االداء اما امتالك الكفاءات االدائية فيعين القدرة على  اظهار قدراتو يف ادلمارسة دون 
وجود مؤشر يدل على القدرة على احداث نتيجة مرغوبة يف اداء الطالب ولذلك يفرتض مثال ان ادلتعلم 

 الكفاءات 1988صاحب كفاءة اذا امتلك القدرة على احداث تغًنات يف سلوك ادلتعلم كما اضاف زلمود 
الوجدانية االنفعالية فقالً ىي نوع من الكفاءات ادلتصلة باالستعدادات وادليول واالجتاىات والقيم 

االخالقية وادلثل العليا وميكن اشتقاقها من القيم االخالقية وادلبادئ السائدة يف اي نظام وتستخدم مقاييس 
.االجتاىات لقياس ىذا النوع من الكفاءات   
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:(2005ىين، ) مستوى الكفاءات حسب فترات التعلم-4  

competence finale :  الكفاءة الختامية -4-1   

اهنا هنائية تصف عمال كليا منتهيا؛تتميز بطابع شامل وعام تعرب عن مفهوم ادماجي جملموعة من الكفاءات 
ادلرحلية يتم بنائها وتنميتها خالل سنة دراسية او طور مثال يف هناية الطور ادلتوسط يقرا ادلتعلم نصوصا 

.مالئمة دلستواه ويتعامل معها حبيث تستجيب ذالك حلاجات الشخصية ادلدرسية و االجتماعية  

اهنا مرحلة دالة تسمح بتوضيح االىداف اخلتامية او  :الكفاءة المرحلية-4-2  

النهائية جلعلها اكثر قابلية للتجسيد تتعلق بشهر او فصل او رلال معٌن وىي رلموعة من الكفاءات 
.القاعدية ؛كان يقرا التلميذ جهرا ويراعية االداء اجليد مع فهم مايقرا  

ىي رلموعة نواتج التعليم االساسية ادلرتبطة بالوحدات التعليمية وتوضح بدقة ما :الكفاءة القاعدية-4-3
سيفعلو ادلتعلم ام ما سيكون قادرا على ادائو او القيام بو ظروف زلددة ولذا جيب على ادلتعلم ان يتحكم 

. فيها ليتسىن لو الدخول دون مشاكل يف تعلمات جديدة والحقة فهي االساس الذي يبىن عليو التعلم

:توجيهات عملية في تحديد الكفاءات-5  

.حتديد الكفاءة اخلتامية ادلراد حتقيقها يف هناية مسار تعلم ما .  

.ضبط رلاالت التعلم اليت تكون الكفاءة اخلتامية.  

.حتديد الكفاءات ادلرحلية اليت تكون الكفاءة اخلتامية.  

ضبط رلاالت التعلم اليت تبىن من خالذلا الكفاءات احمللية اي ادلواد واالنشطة تشرتك يف بناء كل كفاءة .
.مرحلية   
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اذا كانت الكفاءة ادلرحلية مستعرضة ينبغي ان حيددة مسبقا ادلضمون ادلناسب لكل مادة او نشاط يساىم .
.يف بناء ىذه الكفاءة  

.حتديد الكفاءات القاعدية اليت تبين كل كفاءة مرحلية .  

.ضبط الوحدات التعليمية التعلمية لكل مادة او نشاط اليت تبين كل كفاءة قاعدية .  

.حتديد ادلضمون ادلناسب وادلطلوب فقط لتحقيق الكفاءة القاعدية.  

ضرورة ادلعرفة ادلسبقة للوساءل واالدوات اليت تستعمل يف تدريس كل وحدة تعليمية ومعرفة كيفية - 
.احلصول عليها يف الوقت ادلناسب   

التاكيد على معرفة مستويات التالميذ منذ البداية والفروق الفردية يف كل اجملاالت ملمح الدخول؛ مع -  
.حتديد ملمح اخلروج   

ينبغي تطبيق تقومي اساسو معايًن زلددة ومعروفة من قبل ادلتعلمٌن لتنمية الكفاءة مع الرتكيز على - 
.االنشطة التكوينية  

 :الكفاءة واهداف التعلم 6-

فكرية او نفسية او )ومعارف فعلية (زلتويات ادلواد )كانت الكفاءة ىي القدرة اليت تستند اىل  معارف  ذاا
،فان اىداف التعلم توضح ما ىي اليت اذا حتكم فيها ادلتعلم (اجتماعية ووجدانية )ومعارف سلوكية (حركية 

فانو يستطيع ان يربىنعلى كفاءتو ومقياس النجاح يف ذلك يستند اىل ادات قابلة للمالحظة و القياس،مث 
pophanاجنازىا ووضعيات التعلم ،و قد عرف  ىو ما ان يعرفو التلميذ او يكون قادرا على فعلو : اذلددف  

او تفضيلو او اعتقادىعند تعلم معٌن ،انو يتعلق بتغيًن يريد ادلدرس احداثو لدى التالميذ و الذي يوصف 
(حرثويب) .بصيغة السلوك  

 (2005ىين، ) .استراتيجية التعليم و التعلم بالمقاربة بالكفاءات7-
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تستمد اسرتاتيجية التعليم والتعلم مبقاربة الكفاءات جذورىا من علم النفس السلوكي كما ىو احلالبالنسبة 
ومن جوانب اخرى منعلم النفس الرتبوي وعلم النفس البنائي ،و التعليم (احلبل االول )للتعليم باالىداف 

بادلقاربة بالكفاءات ىو العملية اليت تكون فيها نتائج التعلم متثل اىداف تعليمية عامة زلحددة يف ادلنهاج 
ادلدرسي  يف صيغة كفاءات تكوهنا نتائج تعليمات ترتجم يف صورة افعال سلوكيىة حيث ينتج عن كل تعلم 
:منتعليمات اكتساب سلوك جديد ،ذلا تاثًن على الفرد ،ولتعلم الفرد اىداف نتائج علئ ادلستويات التالية   

.(معارف صرفة)رلال تعلم ادلفاىيم -1  

.(معارف فغلية )رلال تعلم ادلهارات -2  

.(معارف سلوكية )رلال تعلم الوجدانيات من قيم واجتاىات وميول -3  

ان اسرتاتيجية التعليم بادلقاربة بالكفاءات تاخذ بعده الديناميكي من داللة الكفاءة ذاهتا يف طابعها ادلادي 
حيث غالبا ما ترتبط الكفاءة حبل ادلشاكل ادلرتبطة بادلادة و تعتمد على ادلعارف ادلرتبطة بتلك االدلادة كما 
قد تللجأ اىل توظيف مجلة من ادلعارف ادلرتبطة بعدة مواد ،ونظرا لعالقة االلنسجام و التفاعل القائمة بٌن 

ادلقاربة واالسرتاتيجية حيث كل تغيًن يف احدامها يتطلب تغيًنا يف اخلر ،فان ادلنطق البيداغوجي لنمط 
االداء الرتبوي بٌن انتقالو من اىداف اسرتاتيجية اىل االىداف الكالسيكية اىل اسرتاتيجية التعلم بالكفاءة 

يتطلب تغيًنا مناسبا لنمط مقاربة التعلم على  ضوء مستجدات االسرتاتيجية ادلعتمدة من خالل 
:االسرتاتيجيات التالية ميكن استخالص التصور ادلناسب لنموذج االسرتاتيجية ادلطلوبة   

 :استراتيجية التعليم 1-7-

ىي خطة زلكمة البناء و مرنة التطبيق ،يتم من خالذلا استعمال كافة االمكانات و الوسائل ادلتاحة بطريقة 
.مثلى لتحقيق كفاءة او رلموعة كفاءات مرجوة   

 :استراتيجية التعلم 2-7 

يقصد باسرتاجيية التعلم االمناط السلوكية و عملية التفكًن اليت يستخدمها التالميذ دلمارسة تعلمهم ،اهنا 
 االسرتاتيجية اليت يستعملها التالميذ دلعاجلة مشكالت معينة ،ومناىم امناط ىذه االسرتاتيجية نذكر مايلي 
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 7-3-استراتيجية اعادة السرد والتسميع  

   وتعرف عموما بتكرار ادلعلومات اليت نريد تذكرىا وىذ يسمى السرد و التسميع اال ان االحاطة مبواد 
اكثر تعقيدا يتطلب اسرتاتيجية اعادة السرد وتسميع مركب فتعدد تكرار ادلعلومات ووضع اخلطوط حتت 

اسرتاتيجياتان مركبتان العادة السرد ميكن تعليمهما .الفكار الرئيسية وكتابة ادلالحضات على اذلامش 
.للتالميذ دلساعدهتم على التذكر مواد تعليمية اكثر تعقيدا   

:استراتيجية التفصيل والتوضيح -4-7 

اهنا متثل الفئة الثانية من االسرتاتيجيات التعلم وىي عملية اضافة التفصيل دلعلومات جديدة حبيث تصبح 
اكثر معنا و بالتايل جتعل التفكًن سهال وتساعد اسرتاتيجية التفصيل يف نقل ادلعلومات اجلديدة من الذاكرة 
القصًنة ادلدى اىل الذاكرة الطةيلة ادلدى بتكوين روابط وتداعيات بٌن ادلعلوملت اجلديدة وما ىو معروف  

.من قبل  

 7-5-استراتيجية التنظيم  

تستهدف ىذه االسرتاتيجية مساعدة ادلتعلمٌن على زيادة معىن ادلواد اجلديدة وذلك بغرض اضافة جديدة 
على ادلواد ،وىي تتالف من اعادة جتميع االفكار او ادلصطلحات او تصنيفها او جتميعها او تقسيمها اىل 

.رلموعة فرععية اصغر   

:عناصر اكتساب الكفاءة خالل عملية االنجاز  -8 

تكمن امهية النشاطات البدنية والرياضية يف كوهنا الدعامة االساسية لتدريس ادلادة اذ بفضلها يتم حتقيق 
االبعاد الرتبوية ادلراد تنميتها يف مرحلة التعليم الثانوي ،و الغرض ىو التوفيق بٌن خصائص النشاطات 

البدنية ومفهوم اكتساب التلميذ الكفاءات ،الذي يركز اساسا الطرائق النشطة اليت جتعل التلميذ شريكا يف 
.الفعل التعلمي من جهة جتنب مفهوم التدريب من جهة اخرى   

:مؤشرات الكفاءة  -1-8 
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ىو العالمة او النتيجة الدالة على عملية التعلم و الكتساب حسب مستوى زلدد مسبقا ،ومن خاللو 
ميكن احلكم على مدى حتقيق اذلدف من فعل التعلم ،فهو هبذا يعترب ادلقياسالذي يرتجم مدى حتكم 
ادلتعلم يف الكفاءات ادلكتسبة او ابراز مقدار التغيًن يف السلوك بعد تعلم ما و،و يتعلق باالفعال القبلة 

(2004فاطمة، ) .للملحظة   

:.االهداف التعليمية -2-8  

تايت نتيجة التقييم الشخصي  ادلنبثقة من مؤشرات الكفاءة القاعدية وىي امداد ذلذه ادلؤشرات حيث 
(احلصص)جتسذىا ميدانيا خالل اجناز الوحدة التعليمية ،يتم تطبيقها يف الوحدات التعليمية   

:تصاغ االىداف التعليمية وفقا للشرط التالية   

.وجود فعال سلوكيا قابل للمالحظة والتقييم   

.ابراز عنصر او اكثر منشروط النجاح اليت تؤكد صحة ىذا السلوك  

:  الوحدة التعلمية  -3-8 

. حصص ،ساعة واحدة لكل منها 09  اىداف متثل 09تشمل االلوحدة التعلمية   

: الوحدة التعليمية  -4-8 

تعترب مبثابة احلصة ان يتم تطبيق اذلدف التعلمي وتستدعي معيًن التنفيذ ادلرتبطة بالسلوك ادلرتبط الذي يتم 
 تفعيلو يف وضعيات تعلم مناسبة للهدف التعلمي يف اطار نشاط فردي او مجاعي  

: وىي شروط حتقيق الوحدة التعليمية وادلتمثلة يف: )معاييراالنجاز(معايير التنفيذ -5-8

تقتضي ترتيب حاالت تعليمية خالل مرحلة االجناز حبيث :  )شروط االنجاز(ظروف االنجاز-8-6
جتعل التلميذ يكشف على امكانياتو بغية الوصول اىل اذلدف وذلك باشرتاك مجيع التالميذ يف ورشات كل 

. ورشة عن حالة تعليمية 
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:وىناك عدة عوامل للعمل يف كل ورشة نذكر منها  
.مساحة عمل توفر االمن ؛ النظافة ؛ التهوية-   
.توفر وسائل عمل سلتلفة ومتنوعة -   
توزيع وترتيب الزمن احملدد لعمل خاص لكل مرحلة من خالل مراحل احلصة وتًنة العمل - 

.ادلتمثلة يف الشدة ؛السرعة؛  احلجم ؛العمل ادلراد اجنازه من طرف التالميذ   
.توفًن وسائل التقومي ادلختلفة -   

وىي السلوكات الواجب حتقيقها خالل كل وحدة تعليمية  : "مؤشرات النجاح " شروط النجاح 7-8-
 .

تعرف الكفاءة التدريسية باهنا سلوك انساين موجو تنعكس آثاره مباشرة على : الكفاءات التدريسية 9-
مستقبل الفرد االمر الذي يهتم باجلهات ادلختصة اجنازه خالل اسس علمية موضوعية متكنو من حتقيق 

رلمل تصرفات وسلوك معلم اليت تشمل ادلعارف واالجتاىات وادلهارات اثناء : دوره ؛ كما تعرف باهنا 
 (2001،، ) .ادلوقف التعليمي ويتسم ىذا السلوك مبستوى عايل من االداء والقدرة 

 الكفاءة واىداف التعلم -
اذا كانت الكفاءة ىي القدرة اليت تسند اىل ادلعارف زلتويات ادلواد ومعارف فعلية فكرية او 

فان اىداف التعلم توضح ماىية اليت اذا " اجتماعية وجدانية "نفسية حركية ؛ومعارف سلوكية 
حتكم فيها ادلتعلم فانو يستدعي ان يربىن على كفاءتو ومقياس النجاح يف ذلك يستند اىل 

ىو : اذلدف "  " ادات قابلة للمالحظة و القياس مث اجنازىا يف وضعيات التعلم وقد عرف 
ماينبغي ان يعرفو التلميذ او يكون قادرا على فعلو او تفصيلو او اعتقاده عند تعلم معٌن انو 

(حرثويب) .يتعلق بتغيًن يريد ادلدرس احداثو لدى التالميذ والذي يوصف بصيغة السلوك   
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: نموذج البرمجة السنوية للكفاءة الختامية (2)الشكل  
 الكفاءة اخلتامي

 

 الكفاءة القاعدية  الكفاءة القاعدية الكفاءة القاعدية

 

 ادلؤشرات

- 

 

 

 ادلؤشرات

- 

 

 

 ادلوشرات

- 

 

 

 

 ىدف 
 تعليمي 

 فردي

 ىدف
 تعليمي
 مجاعي

 ىدف 
 تعليمي 

 فردي

 ىدف
 تعليمي
 مجاعي

 ىدف 
 تعليمي 

 فردي

 ىدف
 تعليمي
 مجاعي
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يمثل هيكل المنهاج(3)الشكل   

 ىيكلة ادلنهاج
 

 هناية ادلرحلة الثانوية
 هناية السنة الدراسية 

 هناية الفصل
 هناية الوحدة التعليمية
 هناية الوحدة التعلمية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءة النهائية 
 الكفاءة اخلتامية 

 الكفاءة القاعدية
  الكفاءة التعليمية
 اذلدف االجرائي
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"  الحالي"مقارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحديث    (1)      الجدول 

 الربنامج القيم الربمنج احليث

ماىي : مبين على اىداف معىن يف صيغة كفاءات اي 
.الكفاءات ادلراد حتقيقها لدى التالميذ يف مستوى معٌن  

. ادلعيار : الكفاءة ىي   
ما مدى التعليمات اليت يكتسبها : منطقة التعلم اي 

.ادلتعلم خالل االشكاليات اليت يطرحها االستاذ  
وما مدى تطبيقها من ادلوافق اليت يواجهها ادلتعلم يف 

.حياتو الدراسية و اليومية   
يقرتح؛ ىو ادلرشد؛ ادلوجو؛ ادلساعد لتجاوز : االستاذ
.العقبات  

.زلور العملية ؛ ميارس ؛ جيرب؛ يفشل؛ ينجح: ادلتعلم  
:الطريقة البيداغوجية ادلعتدة ىي  

:بيداغوجية الفورقات مبعىن  
مراع الفروق الفردية واالعتماد عليها إثناء عملية -

.التعلم  
.درجة النضج متباينة لدى ادلتعلمٌن -  
.حتديد عدة مسالك تعليمية -  

اعتبار التقومي عنصرا مواكبا لعملية التعلم فهو تقومي 
:تكويين  

قصد الضبط والتعديل ؛ درجة اكتساب الكفاءة ؛ -
 توظيف الكفاءات ادلكتسبة يف ادلواقف 

:مبين على احملتويات اي  
ماىي الضامٌن االزمة دلستوى معٌن-   

.ادلعيار: لنشاط معٌن حملتوى ىو  
ما ىي كمية ادلعلومات و : منطقة التعليم و التلقٌن 

.ادلعارف اليت يقدمها االستاذ  
.يلقي؛ يامر؛ ينهي: االستاذ  
.يستقبل ادلعلومات : التلميذ  

:الطريقة البيداغوجية ادلعتمدة ىي  
:طريقة التعميم النمطية مبعىن  

.كل التالميذ سواسية يف قالب واحد -   
.اعتياد درجة النضج لدى التالميذ واحدة -   

 
.اعتماد مسلك تعليمي واحد-   

:اعتماد التقومي ادلعياري ادلرحلي وتقومي حتصيلي  
.عموما درجة تذكر ادلعارف-   

.الميكن توظيف ادلعارف  
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:الخاتمة  

ادلقاربة بالكفاءات تقرتح تعلما اندماجيا غًن رلزأ ميكن من إعطاء معىن للمعارف ادلدرسية وتقوم أىدافها 
على اختيار الوضعيات التعليمة ادلشتقات من احلياة يف صياغة ادلشكالت؛ وترمي عملية التعلم وتسخًن 

.مهارات التلميذ بإدماج ادلعطيات واحللول اجلديدة يف مكتسباتو   
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 :تمهيـــــــد

هندف من خالل الدراسة ادليدانية إىل الربىنة عن صدق أو عدم صدق ما ورد يف الفرضيات من   
أفكار، وىناك سلسلة من اإلجراءات واخلطوات اليت نقوم هبا لتحقيق غرض ىذا البحث، وذلك جبمع 

. ادلعلومات ادلناسبة للظاىرة ادلدروسة يف واقعنا ادلعاش
الضغوطات ويف حبثنا ىذا اذلدف من الدراسة ادليدانية ىو تسليط الضوء على ادلقاربة بالكفاءات و 

.     ادلتوسطيف الطور طبيعة العالقة بينهما  ى، بغرض التعرف علالنفسية 
: البحث منهج -1-1

 إلجراء حبثنا ادليداين سحينظرا لطبيعة ادلوضوع واستعمالنا لالستبيان اعتمدنا على ادلنهج امل          
الذي يعرف يف الًتبية البدنية والرياضية على أنو طريقة من طرق التحليل والتفسَت بشكل علمي منظم من 

أجل الوصول إىل أغراض زلددة لوضعية أو مشكلة اجتماعية لتحديد الغرض وتعريف ادلشكلة وحتليلها 
وحتديد نطاق ورلال ادلسح وفحص مجيع الوثائق ادلستعملة هبا، وتفسَت النتائج للوصول إىل استنتاجات 

علي )   كما يسمح ادلنهج ادلسحي بتحديد نوع العالقة بُت ادلتغَتات وحتليلها.واستخدامها ألغراض معينة

 .( 592 ، صفحة 1997عبد الواحد ، 
 على أنو عبارة عن إعطاء أوصاف دقيقة للظاىرة احلادثة حىت يتسٌت سحيكما يعرف ادلنهج امل

. للباحث حل ادلشكل
وىو أيضا الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراستو للمشكلة واكتشاف احلقيقة واإلجابة على األسئلة 

واالستفسارات اليت يثَتىا موضوع البحث، وطبيعة ونوع ادلشكلة ادلطروحة للدراسة وىي حتدد نوع ادلنهج 
 ومبا أننا بصدد البحث عن العالقة بُت التدريس بالكفاءات، والضغوط .ادلتبع من بُت ادلناىج ادلختلفة

  . النفسية فقد اعتمدنا على ىذا ادلنهج
 :مجتمع البحث- 1-2

ىو إجراء يستهدف دتثيل اجملتمع األصلي حبصة أو مقدار زلدود من ادلفردات اليت عن طريقها            
تؤخذ القياسات أو البيانات ادلتعلقة بالدراسة أو البحث و بذلك بغرض تعميم النتائج اليت يتم التوصل 

   .(230، صفحة 1992زلمد نصر الدين رضوان، ) إليها من العينة على اجملتمع األصلي ادلسحوب من العينة

لذلك فمجتمع ىذا البحث فيتمثل يف أساتذة الًتبية البدنية والرياضية دلتوسطات والييت مستغاًل وتيارت    
 .  أستاًذا،40والذين بلغ عددىم . 2014 / 2013، للسنة الدراسية
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 : عينة البحث- 1-3

 كما ديكن تعريفها بأهنا رلموعة   " تعرف أهنا جزء من رلتمع البحث، وحجم العينة ىو عدد عناصرىا،
 من ادلشاىدات ادلأخوذة من رلتمع معُت ويفًتض أن تكون اإلحصائيات اليت تتصف هبا ىذه ادلشاىدات   

    .(157 ، صفحة 2007فوزي عبد اخلالق و علي إحسان شوكت ، )  "شلثلة دلعامل ادلشاىدات يف اجملتمع  

كما أن ىناك أنواع عديدة من العينات، ويف حبثنا ىذا اعتمدنا على العُت العشوائية البسيطة من اجملتمع 
 . األصلي

عينة مت اختيارىا بدون ترتيب وبذلك يكون لكل فرد من أفراد العينة فرصة :" وتعرف العينة العشوائية بـ
 .(1990عباس زلمود عوض، )  "متساوية لغَته

  أستاذا40  :وقدر حجم العينة يف حبثنا ىذا بـ
 : مجاالت البحث- 1-4
 :المجال المكاني- 1-4-1

 .بعض متوسطات مستغاًل وتيارت :أجريت ىذه الدراسة يف  
:المجال البشري- 1-4-2

 دتثل رلتمع البحث يف اساتذة الًتبية البدنية والرياضية 
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 :المجال الزمني- 4-3-
دتت إجراء ىذه الدراسة خالل الفًتة الزمنية ادلمتدة من الشروع يف مجع ادلادة العلمية وضبط أدوات 

أما اجلانب التطبيقي فقد مت االنطالق فيو من بداية شهر مارس . البحث، وحتديد اإلطار ادلنهجي للبحث
 إىل غاية هناية شهر أفريل، وخالل ىذه ادلرحلة مت توزيع االستمارات على 

االساتذة، مث عملية مجعها، تفريغها، معاجلتها إحصائيا لضبط النتائج، وإجراء العرض والتحليل يف األخَت 
 .للوصل إىل االستنتاجات العامة

 :متغيرات البحث- 5-
 :                اشتملت دراستنا ىذه على متغَتين أحدمها مستقل و اآلخر تابع ُحددا كالتايل

 ىو الذي يؤثر يف العالقة القائمة بُت ادلتغَتين وال يتأثر هبا، ويف حبثنا ىذا :المتغير المستقل- 2-5-1
 .ىو ادلقاربة بالكفاءات

ىو الذي يتأثر بالعالقة القائمة بُت ادلتغَتين وال يؤثر فيها، ويف حبثنا ىذا ىو : المتغير التابع- 1-5-2
. الضغوط النفسية 

 :ضبط متغيرات البحث- 1-6
       لضمان السَت احلسن للتجربة األساسية للدراسة كان لزاما علينا حنن الباحثان الضبط اإلجرائي 

 : دلتغَتات البحث وىذا بـ
 .إعطاء ادلعلومات الكافية حول التدريس بالكفاءات ومتطلباتو، وموضوع الضغوط النفسية  - 
 . إعطاء االستمارات االستبيانية وادلتمثلة يف مقياس التدريس بالكفاءات، ومقياس الضغوط النفسية معا- 
 :أدوات البحث- 1-7

 لقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على مقياسُت سلتلفُت موجهُت الساتذة الًتيبية البدنية والرياضية
 :مقياس المقاربة بالكفاءات- 1-7-1

 عبارات، اتفق رلمل احملكمُت على صالحيتو ومناسبتو 06 زلاور، كل زلور يتكون من 08يتكون من 
 .لقياس متغَت التدريس بالكفاءات

 : مقياس الضغوط النفسية - 1-7-2
 .زلاور يشتمل كل زلور على رلموعة من األسئلة  غَت متساوية العدد08يتكون من 
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 :األسس العلمية لالختبار- 1-8
لكي يتم استخدام وتطبيق بعض ادلقاييس ينبغي مراعاة العديد من الشروط و األسس العلمية وىي كما 

 :يلي
 :الثبات- 1-8-1

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجو فيما لو طبق على عينة من األفراد يف 
 . (2003عبد احلفيظ مقدم، ) مناسبتُت سلتلفتُت

إن االختبار يعترب ثابتا إذا كان يعطي نفس " عن ثبات االختبار"  Van Dalinفان دلين " كما يقول 
  ".النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس ادلفحوصُت وحتت نفس الشروط

   «طريقة االختبار وإعادة تطبيقو»لذا استخدمنا  إحدى طرق حساب ثبات االختبار أال وىي 
Test – Retest » « مع حساب معامل االرتباط، والتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار. 

ويهدف ىذا األسلوب إىل حتديد نسبة وقيمة العوامل ادلؤقتة أو ادلوقفية ادلؤثرة يف االختبار، لذا قمنا باجراء 
نفس العينة، نفس األماكن، "االختبار على مرحلتُت بفاصل زمٍت قدره أسبوع مع تثبيت كل ادلتغَتات 

 ". نفس التوقيت
 :الصدق- 1-8-2

      يشَت صدق ادلقياس أو االختبار إىل الدرجة اليت ديتد إليها يف قياس ما وضع ألجلو، فاالختبار أو 
 . ادلقياس الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها

لذا قمنا بتوزيع نسخ من ادلقياسُت على رلموعة من األساتذة احملكمُت من ذوي االختصاص حيث طلب 
 .  منهم دراسة الصدق الظاىري للمقياسُت بإعطاء رأيهم ما إذا كان االختبار يقيس ما وضع ألجلو

ولقد أمجع رلمل احملكمُت يف إجاباهتم أن االختبار يقيس فعال ما وضع لقياسو وىوالضغوط النفسية   و 
 .ادلقاربة بالكفاءات
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 يبُت قائمة األساتذة احملكمُت لالستمارات: 02 جدول رقم
 

 :أما العبارات اليت أمجعوا على سلبيتها يف ادلقياسُت فتتمثل يف
 :مقياس ادلقاربة- 

 . العبارات  السلبية غَت موجودة يف ىذا ادلقياس، فكل العبارات جاءت إجيابية
 مقياس الضغوط النفسية - 

  63 – 62 – 61 – 53 – 52- 51 – 45- 44- 43- 05: العبارات رقم
 :الموضوعية- 1-8-3

          موضوعية ادلقياس ترجع يف األصل إىل مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق ادلقياس وحساب 
  .(228، صفحة 2004زلمد حسن عالوي، ) الدرجات أو النتائج اخلاصة بو

فمقياسي ادلقاربة بالكفاءات، الضغوط النفسية يتسمان بادلوضوعية، كما قمنا بتجربة ادلقياس على رلموعة 
من أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ، وىذا بغية الوقوف على الصعوبات اليت من ادلمكن أن حيتويها 

 .ادلقياس، من صعوبة للمفردات أو غموض للمحتوى

 

 المؤسسة األصلية  الدرجة العلمية اسم ولقب المحكم

    

 - مستغاًل –معهد الًتبية البدنية والرياضية   دكتورة كتشوك سيدى زلمد.د

 - مستغاًل –معهد الًتبية البدنية والرياضية   ماجسًت كحلي كمال. د

 - مستغاًل –معهد الًتبية البدنية والرياضية   ماجسًت محزاوي حكيم. د

 - مستغاًل –معهد الًتبية البدنية والرياضية   "دكتورة بن زيدان احلسُت. د

 - مستغاًل –معهد الًتبية البدنية والرياضية   ماجسًت حرباش ابراىيم. د
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: الدراسة االستطالعيـــة- 1-9
:الغرض من الدراسة- 1-9-1  

         تعترب الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة يف البحث العلمي نظرا الرتباطها بادليدان من خالذلا 
الدراسة االستطالعية ىي » " عبد الرحمن عيسوي" نتأكد من وجود عينة الدراسة، فحسب الباحث

دراسة استكشافية تسمح للباحث باحلصول على معلومات أولية حول موضوع حبثو، كما تسمح لنا 
.«بالتعرف على الظروف واإلمكانيات ادلتوفرة يف ادليدان ومدى صالحية الوسائل ادلنهجية ادلستعملة   

:وصف الدراسة -1-9-2  
، وىذا بتطبيق 2013  الدراسة االستطالعية ىي أول خطوة قمنا هبا، وكان ذلك يف شهر نوفمرب      

مقياس الضغوط النفسية  ، وتطبيق مقياس للمقاربة للكفاءات، على عينة مشاهبة اجملتمع البحث قوامها 
  أساتذة،    10

:ومت إعادة تطبيق ادلقياس على نفس العينة بعد أربع أسابيع من التطبيق األول، وذلك لألسباب التالية  
.   التأكد من صدق وثبات ادلقياس-   
.التعليمة ادلستعملة يف األداتُت واضحة-   
.إعادة تكييف االختبار وادلقياس على عينة الدراسة، أي حساب صدق و ثبات ادلقياسُت-   

:إجراءات الدراسة -1-9-3  

 :                                مقياسي المقاربة بالكفاءات والضغوط النفسية- 1-9-3-1
أجرى الباحثان االختبار على رلموعة من أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لوالية مستغاًل، وقاما بتوزيع 

 :االستمارات عليهم حيث دتت ىذه اخلطوة على مرحلتُت هبدف التحقق من ثبات االختبار
 :المرحلة األولى- أ -1-9-3-1

 . صباًحا10:00 على الساعة 08/01/2014ودتت ىذه ادلرحلة من تنفيذ االختبار بتاريخ 

 :المرحلة الثانية- ب-1-9-3-1
 . صباًحا 10:00 على الساعة15/01/2014ودتت ىذه ادلرحلة من تنفيذ االختبار بتاريخ 

 :الوسائل اإلحصائية المستعملة في الدراسة االستطالعية- 1-9-4
ال خيلو أي حبث من استعمال أساليب إحصائية دلعاجلة ادلتغَتات، وقد اعتمدنا على الوسائل اإلحصائية 

 :التالية
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:المتوسط الحسابي- 1-9-4-1  
 يعد من مقاييس النزعة ادلركزية الذي يوضح مدى تقارب الدرجات من بعضها واقًتاهبا من القيمة الوسطى 

 . ( 132الشربيٍت ، صفحة )وأيضا حيسب لغرض إجراء ادلقارنة  ". ادلتوسط" 

n

x
x






   /     x : مجوع المشاهدات.   n : عدد المشاهدات. 
 

 :االنحراف المعياري- 1-9-4-2
يعترب من أىم مقاييس التشتت ويعرف بأنو اجلذر الًتبيعي دلتوسط مربعات القيم عن متوسطها احلسايب، 

، 2003عبد احلفيظ مقدم، ) واالحنراف ادلعياري يفيدنا يف معرفة توزيع أفراد العينة، ومدى انسجامها
  .(71صفحة 

 𝑒 =  
  𝑥−𝑥 2

𝑛
  /    𝑒 :        احنراف معياري   𝑛 : عدد أفراد العينة 

 / 𝑥 : الدرجات ادلعيارية  𝑥 : ادلتوسط احلسايب 

 : r – ر –معامل االرتباط لبيرسون - 1-9-3-3
 

فريد )وديكننا من االستدالل على قوة العالقة بُت متغَتين وعلى اجتاه ىذه العالقة إما سالبة أو موجبة 
 .(146، صفحة 2006كامل أبو زينة وآخرون ، 

𝑟 =
 (𝑥 .𝑥)(y.y)

  (x−x)2  (y−y)2
       

 :درجة الحرية- 1-9-4-4
 (1-ن)= درجة احلرية
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 :عرض، تحليل ومناقشة نتائج التجربة االستطالعية- 1-9-5
 

يبُت نتائج االختبار لقيم ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لالختبار القبلي و : 03  الجدول
 : البعدي دلقياس ادلقاربة بالكفاءات ادلوجو ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية

 

 

 المقاربة
 بالكفاءات

 معامل االرتباط ادلرحلة الثانية من االختبار ادلرحلة األوىل من االختبار

اختبار 
 قبلي

اختبار  
 بعدي

 

المتوسط  المحــــــاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 21,7 قابلية التكيف والتصرف
 

4,08384351 

 
21,4 

 

3,40587727 

 
0,76848337 

 

 21,7 ادلقاربة بالكفاءات
 

4,08384351 

 
22 
 

2,40370085 

 
0,86024385 

 

 23,4  و الربرلةالتخطيط
 

3,92145098 

 
23,3 

 

3,6224608 

 
0,93705229 

 

 22,8 التعليمية  اتادلمارس
 

4,31534729 

 
22,7 

 

4,08384351 

 
0,91672073 

 

 23,6  والتحسُت ادلهٍتالنمو
 

3,86436713 

 
23,4 

 

3,94968353 

 
0,95801586 

 

 23,3  البيداغوجيةالوسائل
 

2,05750658 

 
22,2 

 

2,4404007 

 
0,71696859 

 

 22,8 التقومي
 

4,31534729 

 
22,8 

 

4,49196814 

 
0,97214471 

 

 معاملة التالميذ

 

24,2 
 

4,04969135 

 
23,7 

 

3,86005181 

 
0,9140783 

 

 

 ] جاءت زلصورة بُت               "بيرسون"نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط البسيط 
، و بعد الكشف يف جول دالالت االرتباط البسيط دلعرفة مدى داللة قيمة معامل [ 0.97 – 0.71

".      ر اجلدولية "0.60 واليت تساوي 0.05ومبستوى الداللة  (1-ن)االرتباط احملسوبة عند درجة احلرية 
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وىذا باعتبار أن قيمة ر احملسوبة كانت أكرب من . تبُت لنا أن نتائج الدراسة االستطالعية كانت مستقرة
 .قيمة ر اجلدولية

 ":التجربة االستطالعية" صدق وثبات االختبار- 1-9-6
 :   مقياس المقاربة بالكفاءات– 1

 :ثبات المقياس** 
 االختبار   (ثبات) يدل االرتباط بُت درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاين على معامل استقرار 

زاد ذلك من استقرار وثبات االختبار ويطلق على صحيح،  " 1.00"وكلما اقًتب ىذا ادلعامل من القيمة 
  ."بيرسون"ىذا ادلعامل اسم معامل االرتباط التتابعي وقمنا حبسابو وفقا لطريقة 

 
 

 .التدريس بالكفاءات يبُت معامل ثبات دلقياس :04الجدول رقم 

 مستوى الداللة درجة الحرية حجم العينة المحـــــاور
معامل ثبات 

 -ر-االختبار 
 الجدولية- ر-

 قابلية التكيف والتصرف

10 09 0.05 

0.76 

0.60 

 0.86 ادلقاربة بالكفاءات

 0.93  و الربرلةالتخطيط

 0.91 التعليمية والوضعيات ادلمارسة 

 0.95  والتحسُت ادلهٍتالنمو

 0.71  البيداغوجية والوسائلاألساليب

 0.97 التقومي

 0.91 معاملة التالميذ
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، بعد الكشف يف [ 0.94–0.73 ]نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم معامل ثبات االختبار زلصورة بُت 
 (1-ن)جدول دالالت االرتباط البسيط دلعرفة مدى داللة قيمة معامل الثبات احملسوبة عند درجة احلرية 

شلا يبُت  ".   0.60ر اجلدولية واليت تساوي "َوجدنا أهنا جاءت أكرب من قيمة . 0.05ومبستوى الداللة 
 .لنا أن مقياس التدريس بالكفاءات يتميز بدرجة ثبات عالية

 :صدق المقياس** 
 ومن أجل ذلك . يعترب صدق االختبار من أىم شروط ادلقياس اجليد ويقصد بو أن يقيس ما وضع ألجلو

 ، وباالعتماد "r"استخدمنا الصدق الذايت والذي يقاس حبساب اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات االختبار
 :على ىذه الطريقة توصلنا إىل النتائج ادلدونة يف اجلدول التايل

 .التدريس بالكفاءات يبُت معامل الصدق دلقياس :05الجدول رقم

 

 مستوى الداللة درجة الحرية حجم العينة المحـــــاور
معامل صدق 

 االختبار
 القيمة الجدولية

 قابلية التكيف والتصرف

10 09 0.05 

0.87 

0.60 

 0.92 المقاربة بالكفاءات

 0.96  و البرمجةالتخطيط

 0.95 التعليمية والوضعيات الممارسة 

 0.97  والتحسين المهنيالنمو

 0.84  البيداغوجية والوسائلاألساليب

 0.98 التقويم

 0.95 معاملة التالميذ
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 نالحظ من اجلدول أعاله أن االختبار يتصف بدرجة عالية من الصدق كون القيم احملسوبة دلعامل الصدق 
 عند 0,60وىي نتائج أكرب من القيمة اجلدولية. [ 0.96- 0.85]الذايت لالختبار كانت تًتاوح مابُت 

  .0.05 وعند مستوى الداللة 9وقيمتها  (1-ن)درجة احلرية 
 : مقياس الضغوط النفسية– 

 معامل االرتباط ادلرحلة الثانية من االختبار ادلرحلة األوىل من االختبار الضغوط النفسية 

 اختبار بعدي اختبار قبلي

المتوسط  المحــــــاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 العمل مع التالميذ

 
25 
 

2,62466929 

 
24,8 

 

3,45768066 

 
0,77133 

 

 العبئ البدني

 
23,8 

 

4,04969135 

 
23,2 

 

3,70585123 

 
0,86179 

 
 صراع الدور 

 
25,4 

 

2,7162065 25,4 
 

2,7968236 0,76641 
 

 التوجيه التربوي

 
23,4 

 

3,21502347 

 
23,2 

 

3,70585123 

 
0,96364 

 
 ظروف العمل

 
27,1 

 

6,82234889 

 
26,4 

 

5,85377371 

 
0,97266 

 

 جماعة العمل

 
30.5 

 

6.9482212 

 
30.4 

 

6.96339636 

 
0,93088 

 

 الراتب الشهري

 
17.6 

 

1,71269768 

 
17,6 

 

1,26491106 

 
0,78984 

 
 المكانة االجتماعية 

 
23.1 

 

4,04969135 

 
22.5 

 

3,84274208 

 
0,83082 

 

يبُت نتائج االختبار لقيم ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لالختبار القبلي و :06الجدول رقم 
 : البعدي دلقياس الضغوط النفسية 
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استخدمنا نفس طريقة قياس ثبات اختبار ادلقاربة بالكفاءات وذلك حبساب معامل :ثبات المقياس** 
 االرتباط بُت درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاين 

  

 مستوى الداللة درجة الحرية حجم العينة المحـــــاور
معامل ثبات 

 -ر-االختبار 
 الجدولية- ر-

 العمل مع التالميذ

 

10 09 0.05 

0.77 

0.60 

 العبئ البدني

 
0.86 

 صراع الدور 

 
0.76 

 التوجيه التربوي

 
0.96 

 ظروف العمل

 
0.97 

 جماعة العمل

 
0.93 

 الراتب الشهري

 
0.78 

 المكانة االجتماعية 

 
0.83 
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 ،  وىي قيمة أكرب من قيمة ر 0.83نالحظ من اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة معامل االرتباط تساوي
ىذا ما جيعلنا نقول أن االختبار يتصف   .0.05ومستوى الداللة  ( و1-ن)اجلدولية عند درجة احلرية 

 بدرجة عالية من الثبات

 :صدق المقياس** 

 

 مستوى الداللة درجة الحرية حجم العينة المحـــــاور
معامل صدق 

 االختبار 
 الجدولية- ر-

 العمل مع التالميذ

 

10 09 0.05 

087 

0.60 

 العبئ البدني

 
092 

 صراع الدور 

 
087 

 التوجيه التربوي

 
097 

 ظروف العمل

 
0.92 

 جماعة العمل

 
0.96 

 الراتب الشهري

 
0.88 

 المكانة االجتماعية 

 
0.91 
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نالحظ من اجلدول أعاله أن االختبار يتصف بدرجة عالية من الصدق كون القيم احملسوبة دلعامل الصدق 
 ( 1-ن) وىي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية عند درجة احلرية 0.97الذايت لالختبار بلغت 

 . وىو ما يتفق مع الصدق الظاىري ادلقاس من طرف احملكمُت . 0.05ومستوى الداللة 
 :االستنتاجات المحصل عليها- 1-10

إن إجراء الدراسة االستطالعية كان هبدف احلصول على أفضل طريقة إلجراء الدراسة األساسية وقد 
 :توصلنا إىل

نتائج االختبار األول مل ختتلف عن نتائج االختبار الثاين وىو ما مل يؤثر على درجات التقييم، وىذا ما - 
 تبُت لنا من خالل ادلقارنة اليت أجريت عن طريق إعادة االختبار

 "كانت مفهومة من طرف ادلختربين" وضوح مفردات االختبارين - 
 ادلطابقة - 
 

: الدراسة األســاسيــة- 1-11
 

 عينة البحث- 1-11-1
دتت الدراسة اليت قمنا هبا على رلموعة من أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور ادلتوسط لويالييت 

 : مستغاًل وتيارت ودتثلت ىذه العينة يف
   أستاًذا  40-
 : أدوات البحث– 1-11-2

لقد اعتمدنا يف دراستنا ىذه على أدوات بغرض مجع البيانات، وتتمثل يف مقياس التدريس بادلقاربة 
 . بالكفاءات، مقياس الضغوط النفسية 

 :دواعي اختيار مقياس المقاربة بالكفاءات و مقياس ا الضغوط النفسية - 1-11-3
. يرجع تفضيل ىذين ادلقياسُت واختيارمها كأداة من أدوات الدراسة نتيجة مناسبتهما للدراسة ولطبيعة العينة
ويتمتع ادلقياسان بدرجة صدق وثبات عاليتُت، وقد طُِبق يف العديد من الدراسات و البحوث وباألخص 

 . مقياس الضغوط النفسية 
 : وصف وتقييم مقياس المقاربة بالكفاءات- 1-11-4

  عبارة48 عبارات، شلا جيعل ادلقياس مشكال من 6 زلاور حيتوي كل زلور على 8يتضمن ىذا ادلقياس 
 : أمام (×)ويقوم ادلخترب باإلجابة على كل عبارة بوضع عالمة 

 بدرجة قليلة جدا/ بدرجة قليلة / بدرجة متوسطة / بدرجة كبيرة / بدرجة كبيرة جدا 
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 :تبعا لدرجة انطباق العبارة على حالتو وتكون أوزان اإلجابة على العبارات ىي
 درجات5= بدرجة كبيرة جدا عند اإلجابة 
 درجات4=بدرجة كبيرة عند اإلجابة 
 درجات 3=بدرجة متوسطة عند اإلجابة 
 درجتين=بدرجة قليلة عند اإلجابة 
 درجة واحدة= بدرجة قليلة جدا عند اإلجابة 

 : وصف وتقييم مقياس الضغوط النفسية - 1-11-5
عبارة متوزعة على احملاور بشكل عشوائي ،ويقوم ادلخترب باإلجابة على 66 زلاور 08تضمن ىذا ادلقياس 

 : أمام (×)كل عبارة بوضع عالمة 
 بدرجة قليلة جدا/ بدرجة قليلة / بدرجة متوسطة / بدرجة كبيرة / بدرجة كبيرة جدا 

 :تبعا لدرجة انطباق العبارة على حالتو وتكون أوزان اإلجابة على العبارات ىي
 درجات5= بدرجة كبيرة جدا عند اإلجابة 
 درجات4=بدرجة كبيرة عند اإلجابة 
 درجات 3=بدرجة متوسطة عند اإلجابة 
 درجتين=بدرجة قليلة عند اإلجابة 
 درجة واحدة= بدرجة قليلة جدا عند اإلجابة 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج الدراسة األساسية- 1-11-6

:المتوسط الحسابي- 1-11-6-1  
 يعد من مقاييس النزعة ادلركزية الذي يوضح مدى تقارب الدرجات من بعضها واقًتاهبا من القيمة الوسطى 

  ( 132الشربيٍت  )وأيضا حيسب لغرض إجراء ادلقارنة ". ادلتوسط" 

n

x
x






   /     x : مجوع المشاهدات.   n : عدد المشاهدات. 
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 :االنحراف المعياري- 1-11-6-2
يعترب من أىم مقاييس التشتت ويعرف بأنو اجلذر الًتبيعي دلتوسط مربعات القيم عن متوسطها احلسايب، 

، ص 2003 ، عبد احلفيظ مقدمواالحنراف ادلعياري يفيدنا يف معرفة توزيع أفراد العينة، ومدى انسجامها
71    

 𝑒 =  
  𝑥−𝑥 2

𝑛
  /    𝑒 :        احنراف معياري   𝑛 : عدد أفراد العينة 

                      /: 𝑥        الدرجات ادلعيارية  𝑥        :ادلتوسط احلسايب 

 :الوسيط -1-11-6-3

ديثل الوسيط رلموعة من الدرجات ادلرتبة حسب قيمتها، وىو تلك القيمة اليت يف ادلنتصف، أو القيمة 
 . الوسطية اليت يكون عدد القيم اليت تعلوىا مساويا لعدد القيم اليت يليها

 
  : %النسب المئوية- 1-11-6-4
 50× ادلتوسط احلسايب  

 % = النسبة ادلئوية للتقييم لكل زلور 

  الوسيط لكل زلور 
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 :خالصة 

لقد تضمن ىذا الفصل على منهجية الدراسة وإجراءاهتا ادليدانية، إذ اشتمل على الدراسة 
االستطالعية، واليت تطرقنا فيها إىل الغرض ادلقصود منها، ووصف عينتها، األدوات ادلستعملة فيها وادلتمثلة 

يف مقياسي ادلقاربة بالكفاءات والضغوط النفسية ، كما درسنا مدى صدق وثبات ىاتو األدوات، مث 
 .حددنا ادلتغَتات اإلجرائية للدراسة

 باإلضافة إىل كل ىذا قمنا بالتطرق إىل الدراسة األساسية واليت اشتملت على مشكلة البحث، أىدافو، مث 
إىل العينة اخلاصة هبا، ورلاالهتا وأساليبها اإلحصائية يف ىذه الدراسة وما حتتويو من معادالت تتناسب 

وموضوع البحث و إشكاليتو
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:تمهيد.   

يهدف ىذا الفصل إىل عرض النتائج كما أفرزهتا ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات احملصل 
عليها بعد تطبيق أداة البحث على العينة ادلدروسة، ونسعى من خالل ىذا الفصل إىل 

استعراض اخلصائص الشخصية والتنظيمية ألفراد عينة الدراسة؛ وكذا عرض سلتلف النتائج يف 
.إطار التحقق من صحة الفرضيات ادلصاغة يف البحث  
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2 :عرض نتائج مقياس المقاربة بالكفاءات-   

يبني نتائج االستمارة اليت تقيس ادلقاربة بالكفاءات ادلوجهة أساتذة الًتبية  (07)الجدول رقم 
            .البدنية و الرياضية

 
 

اور ــــالمح

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

معامل الوسيط 
االلتواء 

النسبة المئوية 
عالية اللقيم ل

النسبة المئوية 
المتبقية 

 

% 37.27% 62.73 0.44 23 3.92 22.58 قابلية التكيف والتصرف

 % 36.32 % 63.68 7 .0 22 3.94 22.92 المقاربة بالكفاءات

 % 38.35 % 61.65 0.15 22 3.83 22.19  والبرمجةالتخطيط

 %36.32 %63.68 0.06- 23 3.52 22.92الممارسات التعليمية 

 %36.12 %63.88 0 23 3.17 23المهني و التحسين النمو 

 % 36.39 %63.61 0.07 23 3.88 22.90األساليب والوسائل 

 % 34.22% 65.78 1.03- 25 3.8 23.68 التقويم

 % 35.91 % 64.09 0.05 23 3.83 23.07عاملة مع التالميذ م

 %36.36 %63,64 0.17- 23 17.53 183.29 الدرجة الكلية للتدريس 
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لالستمارة االستبيانية اليت تقيس الكفاءات التدريسية ألساتذة  أعاله  من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول
ادلدرج " طبقا للنقاط ادلتحصل عليها وفقا دلفتاح تصحيح األسئلة و ادلمثلة بالشكل الًتبية البدنية والرياضية

 :ديكن عرض النتائج على النحو التايل   07رقم " التكراري

 
 

 ةاالستمار لمحاور  للتقييم العالي و المنخفضيوضح النسب المئوية (04)الشكل البياني رقم 
 المتوسطة الموجهة ألساتذة  التربية البدنية والرياضية بالمرحلة 

 

 

 

 

 

62,73 63,68
61,65

63,68 63,88 63,61
65,78 64,09 63,64

37,27 36,32
38,35

36,32 36,12 36,39
34,22 35,91 36,36

0    

10    
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40    

50    

60    

70    

قابلٌة التكٌف 
والتصرف

المقاربة 
بالكفاءات

التخطٌط 
والبرمجة

الممارسات 
التعلٌمٌة

النمو و 
التحسٌن 
المهنً

األسالٌب 
والوسائل

التقوٌم معاملة مع 
التالمٌذ

الدرجة الكلٌة 
للتدرٌس 

النسبة المئوٌة للقٌم العالٌة النسبة المئوٌة المتبقٌة
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 :تحليل نتائج مقياس المقاربة بالكفاءات- 1-3
 

 :قابلية التكيف و التصرف- 1-3-1

 وباضلراف معياري  22.58 الًتبية البدنية والرياضية أساتذة لدى قابلية التكيف بلغ ادلتوسط احلسايب يف 
وىذه القيمة زلصورة ما بني   0.44 وحبساب معامل االلتواء بلغ 3.92

يف وقد بلغ الوسيط النظري ، عتدالية يف توزيع النتائج وان العينة متجانسةإ ىناك أنشلا يبني  [3+،3-]
 فان نسبة  التقييم يف ىذا احملور بلغت ؤشر،يف امل% 50 والذي ديثل 23 مؤشر التكيف والتصرف

. وىذه القيمة تنتمي إىل التقييم العايل 62.73%

شلا ،  سبارس بدرجة كبرية جدا وبدرجة كبريةؤشر معظم العبارات اليت جاءت يف ىذا املأنشلا سبق نستنتج 
قابلية كبرية يف التكيف والتصرف مع سلتلف   ادلتوسطة ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة أنيؤكد 

. ادلواقف واألمور التنظيمية

 :المقاربة بالكفاءات- 1-3-2

 ،يف  بعد مؤشر الكفاءة 22,92  ادلتوسط احلسايب قد بلغ أن 07يتضح لنا من خالل اجلدول رقم
 .0ودبعامل التواء يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  وىذا ما 3,94وبلغ االضلراف ادلعياري 

 ،وان العينة متجانسة النتائج  توزيع ة يف عتدايلإ ىشلا يدل عل. [ 3+،3-]وىي قيمة زلصورة ما بني  7
% 63,68ية ئو ومنو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50  و الذي ديثل22يف ىذا ادلؤشر وبلغ الوسيط 

. وىي تنتمي إىل التقييم العايل 

ىل التعامل مع ع لديهم القدرة ادلتوسطةومنو نستنتج أن أساتذة الًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة          
 وبالتايل التأقلم و اإلدراك لتعليمية الًتبية الكفاءة الذي خيدم حاجيات التالميذ العلمية والًتبوي مؤشر

 .   البدنية يف ظل ادلقاربة احلديثة ادلنتهجة
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:   و البرمجةالتخطيط- 1-3-3

و 22,19   التخطيط بلغ ادلتوسط احلسايب زلور يف يتبني لنا أن07         من خالل اجلدول رقم
 0,15و دبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 3,83باضلراف معياري 

أن العينة عتدالية يف توزيع النتائج و إ ىناك أن شلا يدل على .[3+،3-]وىي قيمة زلصورة يف اجملال 
 ويةئ و منو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50و الذي ديثل 22يف ىذا ادلؤشر و قد بلغ الوسيط  , ةذبانسم

. التقييم العايلتنتمي إىل وىي أيضا % 61,65 للتقييم يف ىذا احملور

سبارس بدرجة متوسطة و بدرجة كبرية ويف ؤشر  أن معظم العبارات اليت جاءت يف ىذا املنستخلصو منو 
 ألن اخلطة اليومية ادلصاغة ،كد أن ألغلبية األساتذة القدرة على التخطيطؤ شلا ي،بعض األحيان كبرية جدا

 كما الحظنا اتفاق آراء األساتذة  الفردية خالل عملية التعلمتالفروقاراعي ت ادلنشودة األىدافلتحقيق 
 . على استعانتهم بالدليل اخلاص بالنشاط والوثيقة ادلرافقة للمنهاج

 :و الوضعيات التعليميةالممارسات - 1-3-4

 أن ادلتوسط احلسايب حملور ادلمارسات التعليمية قد بلغ 07      يتضح لنا من حالل اجلدول رقم 
 و دبعامل التواء  ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب3,52وباضلراف معياري 22,92

 و أن العينة يدل على النتائج تتوزع توزيعا إعتدالياشلا  [3+،3-]وىي قيمة زلصورة مابني 0,06-
وية ئ و منو كانت النسبة املؤشرمن امل% 50 ديثلو الذي  23يف ىذا ادلؤشر متجانسة و قد بلغ الوسيط 

. وىي قيمة تنتمي إىل التقييم العايل % 63,68للتقييم يف ىذا احملور

وشلا سبق نستنتج أن الكثري من العبارات الواردة يف ىذا احملور درجة شلارساهتا من قبل األساتذة متوسطة و 
 ادلمارسات أىم شلا يؤكد أن أغلبية أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية حيسنون اختيار ،كبرية و كبرية جدا

، وىذا ما يفسره ادلستوى األكادديي لألساتذة وكذا خربهتم ادليدانية، التعليمية اليت تليب حاجيات التالميذ
. إضافة إىل التوجيهات والنصائح ادلستمرة ادلوجهة من مفتش ادلادة
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 : وتحسين المستوىالنمو المهني- 1-3-5

 باضلراف معياري 23 قد بلغ ؤشرنالحظ أن ادلتوسط احلسايب يف ىذا امل 07من خالل اجلدول رقم 
و ىي قيمة تنتمي إىل 0 و معامل التواء  ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب3,17
 الذي و حبساب الوسيط و ،عتدالية يف التوزيع وأن العينة متجانسةإوشلا يبني أن ىناك  [3+،3-]اجملال 

 للتقييم يف ىذا البعد وية ئ ومنو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50و الذي ديثل 23يف ىذا ادلؤشر بلغ 
. وىي قيمة تنتمي إىل التقييم العايل%  63,88

وشلا سبق نستنتج أن نسبة كبرية من األساتذة يسهرون على أىم ادلستجدات الرياضية وادلعلومات احلديثة 
جل أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية  أن  وىذا ما يؤكد،يف اجملال الرياضي سواء كانت زللية أو خارجية

 . من أجل مواكبة التغيري وتطور احلاصل يف اجملالني الرياضي و التعليميحياولون الرفع من قدراهتم ادلهنية

 :  البيداغوجيةاألساليب و الوسائل- 1-3-6

 22,90 قد بلغت ؤشر أن ادلتوسط احلسايب ذلذا امل07      يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
 0,07 و دبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 3,88وباضلراف معياري 

 ،عتدالية يف التوزيع وأن العينة متجانسةإ شلا يدل على أن ىناك .[3+،3-]وىي قيمة تنتمي إىل اجملال 
 ويةئ وفيو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50 الذي ديثل و 23يف ىذا ادلؤشر  بلغ الذيوحبساب الوسيط و 
. ىل التقييم العايلإوىذه القيمة تنتمي % 63,61 للتقييم يف ىذا احملور

 اخلاصة بأساليب ووسائل التدريس حيث أن معظمهم التامة ودراية الومنو نستنتج أن ذلؤالء األساتذة 
 سواء تلك اليت ،ديارسون بدرجة كبرية و متوسطة أساليب التدريس والوسائل الًتبوية و النشرات التعليمية

 أغلبية أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يستعملون األساليب أن وىذا ما يؤكد ،تتخلل حصة الًتبية البدنية
 إذ وقفنا على استعمال بعضهم ألساليب التحليل .و الوسائل اليت تتناسب مع الكفاءة ادلعرفية للتالميذ

ىذا باإلضافة إىل استخدام ادلعاجل اإلحصائي للحصول على . البايوميكانيكي لتحسني أداء تالميذىم
 .عالمات ادلتعلمني
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 :التقويم- 1-3-7

باضلراف  و 23,68 قد بلغ التقومي ؤشرادلتوسط احلسايب ملأن يتضح لنا  07من خالل اجلدول رقم
 وىي قيمة -1,03 ودبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 3.8معياري 

، و أن وان العينة متجانسةالنتائج عتدالية يف توزيع إ شلا يدل على إن ىناك .[ 3+،3-] زلصورة ما بني
وىي %65,78  للتقييم يف ىذا البعد وفيو بلغت النسبة ادلئوية25 و الذي بلغ ؤشر ىذا املالوسيط يف

 .تنتمي إىل التقييم العايل

ولديهم قابلية   للتقوميناسبةاملطرق الشلا سبق نستنتج أن جل أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يستخدمون 
بل و يواكبون العملية التدريسية بالتقومي من خالل حصص خاصة، للوقوف على مدى اكتساب 

. ادلعلومات و ادلعارف وادلهارات نظريا وتطبيقيا

:    المعاملة مع التالميذ- 1-3-8

يتضح لنا إن ادلتوسط احلسايب حملور ادلعاملة مع التالميذ قد بلغ  07من خالل اجلدول رقم 
 ودبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب .383وباضلراف معياري 23,07

ن العينة أوالنتائج عتدالية يف توزيع إ شلا يدل على إن ىناك .[ 3+،3-] زلصورة ما بني وىي قيمة 0,05
 وفيو بلغت ؤشرمن امل% 50 و الذي ديثل 23 و الذي بلغ ؤشر ىذا املدبا أن الوسيط يف .متجانسة
.  التقييم العايلإىلوىذه القيمة تنتمي % 64,09  للتقييمويةئالنسبة امل

. تربطهم عالقات اجتماعية جيدة مع التالميذشلا سبق نستنتج أن جل أساتذة الًتبية البدنية والرياضية 

 .إذ تنطوي العملية التعليمية على عملية تفاعل إجيايب مستمر بني أطرافها الفاعلني

 :الدرجة الكلية للكفاءات التدريسية- 1-3-9

يف الدرجة الكلية للكفاءات  ادلتوسط احلسايب أنيتضح لنا  07 اجلدول رقم النتائج ادلدونة يفمن خالل 
ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها  1,55باضلراف معياري  و 22,91 قد بلغ التدريسية
عتدالية إن ىناك أ شلا يدل على .[ 3+،3-] زلصورة ما بني وىي قيمة 0.17- ودبعامل التواء احلسايب
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 وفيو بلغت النسبة 23 و الذي بلغ ؤشر ىذا امل و أن الوسيط يف ،ن العينة متجانسةأوالنتائج يف توزيع 
ومنو ديكن للطالب الباحث أن يستنتج  . تنتمي إىل التقييم العايل جدا و ىذه النسبة %63.64ادلئوية 

أن أساتذة الًتبية البدنية والرياضية لوالييت مستغاًل وتيارت يعملون بكفاءات تدريسية عالية ويتجلى ذلك 
 .من خالل النسبة ادلئوية الكلية للدرجة الكلية للكفاءات التدريسية

 :عرض نتائج مقياس الضغوطات النفسية - 2-
يبني نتائج االستمارة اليت تقيس الضغوطات النفسية  ادلوجهة أساتذة الًتبية  :(08)الجدول رقم 

  .البدنية و الرياضية
           

 

اور ــــالمح

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

معامل الوسيط 
االلتواء 

النسبة 
لقيم لالمئوية 
عالية ال

النسبة 
المئوية 
المتبقية 

% 35.7% 64.3 0.94 22 3.63 23.15 المكانة االجتماعية 

 % 49.98 % 50.02 0.72 17 2.67 17.65 الراتب الشهري

 %39.43 % 60.57 0.74 28 4.34 29.07 العمل مع التالميذ 

 %34.38 %65.62 1.3 22 3.73 23.62 العبئ البدني 

 %38.18 %61.82 0.45 29 4.48 29.6 صراع الدور

 % 38.06 %61.94 0.77 21.5 3.11 22.3 التوجيه التربوي

 % 34.78% 65.22 0.28 50 9.19 50.87 ظروف العمل

 % 43.34 %56.66 0.25 47 6.93 47.6 جماعة العمل

 %38.4 %61.6 0.24 30.31 12.41 243.45 الدرجة الكلية للتدريس 
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لالستمارة االستبيانية اليت تقيس الكفاءات التدريسية ألساتذة  أعاله  من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول
ادلدرج " طبقا للنقاط ادلتحصل عليها وفقا دلفتاح تصحيح األسئلة و ادلمثلة بالشكل الًتبية البدنية والرياضية

 :ديكن عرض النتائج على النحو التايل   05رقم " التكراري

 

 ةاالستمار لمحاور  للتقييم العالي و المنخفضيوضح النسب المئوية (05)الشكل البياني رقم 
 المتوسطالموجهة ألساتذة  التربية البدنية والرياضية بالمرحلة 

 :تحليل نتائج مقياس الضغوط النفسية - 1-3
 :المكانة االجتماعية - 1-3-1

وباضلراف معياري 23.15 الًتبية البدنية والرياضية أساتذة لدى قابلية التكيف بلغ ادلتوسط احلسايب يف 
وىذه القيمة زلصورة ما بني  0.94وحبساب معامل االلتواء بلغ 3.63

35,70

53,98
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34,78

43,34

64,3

49,02

60,57

65,62
61,82 61,94

65,22

56,66
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المكانة 
االجتماعٌة 

الراتب الشهري العمل مع 
التالمٌذ 

العبئ البدنً  صراع الدور التوجٌه التربوي ظروف العمل جماعة العمل

النسبة المئوٌة المتبقٌة النسبة المئوٌة للقٌم العالٌة
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يف وقد بلغ الوسيط النظري ، عتدالية يف توزيع النتائج وان العينة متجانسةإ ىناك أنشلا يبني  [3+،3-]
 فان نسبة  التقييم يف ىذا احملور بلغت ؤشر،يف امل% 50 والذي ديثل 22 مؤشر التكيف والتصرف

. وىذه القيمة تنتمي إىل التقييم العايل 64.3%

شلا ،  سبارس بدرجة كبرية جدا وبدرجة كبريةؤشر معظم العبارات اليت جاءت يف ىذا املأنشلا سبق نستنتج 
يعانون من ضغوط نفسية ناذبة عن ادلكانة    ادلتوسطة ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة أنيؤكد 

 .االجتماعية وتصور اجملتمع ذلذه ادلادة 

 :الراتب الشهري - 1-3-2

 الراتب الشهري ،يف  بعد 17.65  ادلتوسط احلسايب قد بلغ أن 08يتضح لنا من خالل اجلدول رقم
ودبعامل التواء يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  وىذا ما 2.67وبلغ االضلراف ادلعياري 

وان العينة  النتائج  توزيع ة يف عتدايلإ ىشلا يدل عل. [ 3+،3-]وىي قيمة زلصورة ما بني  0.72
ية ئو ومنو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50  و الذي ديثل17يف ىذا ادلؤشر  وبلغ الوسيط ،متجانسة
. وىي تنتمي إىل التقييم العايل  % 50.02

ادلتوسطة يسبب بعض  ساتذة الًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة الراتب الشهري ال ومنو نستنتج أن         
 لعدم تناسب الراتب الشهري دبا يقو مون بو من عمل وعدم كفايتو حلاجياهتم الضرورية     الضغوط نفسية 

:  العمل مع التالميذ- 1-3-3

  بلغ ادلتوسط احلسايب العمل مع التالميذ  زلور يف يتبني لنا أن08         من خالل اجلدول رقم
و دبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 4.34و باضلراف معياري 29.07

أن العينة عتدالية يف توزيع النتائج و إ ىناك أن شلا يدل على .[3+،3-]وىي قيمة زلصورة يف اجملال  28
 ويةئ و منو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50و الذي ديثل 28يف ىذا ادلؤشر و قد بلغ الوسيط  , ةذبانسم

. التقييم العايلتنتمي إىل وىي أيضا % 60.57 للتقييم يف ىذا احملور
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سبارس بدرجة متوسطة و بدرجة كبرية ويف ؤشر  أن معظم العبارات اليت جاءت يف ىذا املنستخلصو منو 
من ضغوط نفسية ناذبة عن العمل مع التالميذ كد أن ألغلبية األساتذة ؤ شلا ي،بعض األحيان كبرية جدا

 .كمشاكل ضبط النظاموعدم تعاون بعض التالميذ يف احلصة 

 :العبء البدني - 1-3-4

 قد بلغ العبء البدين  أن ادلتوسط احلسايب حملور 08      يتضح لنا من حالل اجلدول رقم 
 و دبعامل التواء  ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب3.73وباضلراف معياري 23.62

 و أن العينة متجانسة يدل على النتائج تتوزع توزيعا إعتدالياشلا  [3+،3-]وىي قيمة زلصورة مابني 1.3-
للتقييم يف وية ئ و منو كانت النسبة املؤشرمن امل% 50 ديثلو الذي  22يف ىذا ادلؤشر و قد بلغ الوسيط 

. وىي قيمة تنتمي إىل التقييم العايل %  65.62ىذا احملور 

 مصدر ضغط نفسي ألساتذة الًتبية   و البدنية العبء البدين يشكلوشلا سبق نستنتج أن 
والرياضية، فطبيعة مادة الًتبية البدنية والرياضية وتفردىا عن ادلواد األخرى خباصية العمل البدين 

احلركي يف اذلواء الطلق تتطلب من األستاذ أن يكون يف لياقة بدنية جيدة لكي يقوم بالشرح 
، وقطعا العمل طيلة األسبوع مع التالميذ جيعل األستاذ (Démonstration)والعرض احلركي 

 يشعر بالعبء البدين والتعب خاصة إذا مل تكن ىناك وسائل تساعده على الراحة واالسًتجاع، 

 :صراع الدور - 1-3-5

 باضلراف معياري 29.6 قد بلغ ؤشرنالحظ أن ادلتوسط احلسايب يف ىذا امل 08من خالل اجلدول رقم 
و ىي قيمة تنتمي 0.45 و معامل التواء  ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب4.48

 و حبساب الوسيط و ،عتدالية يف التوزيع وأن العينة متجانسةإوشلا يبني أن ىناك  [3+،3-]إىل اجملال 
 للتقييم يف ىذا البعد وية ئ ومنو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50و الذي ديثل 29يف ىذا ادلؤشر  بلغ الذي

. وىي قيمة تنتمي إىل التقييم العايل%  61.82

 أحد ادلصادر الرئيسة للضغوط، شلا يعين أمهية شكلصراع الدوروشلا سبق نستنتج أن 
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 حيدث عندما يواجو الفرد التزامات عدة ويطالب بإصلاز ىذه فهوالعناية بو وأخذه يف االعتبار، 
لذلك فإن   حيث يواجو الفرد العديد من طلبات العمل ادلتناقضة االلتزامات يف الوقت نفسو؛

, مسري عسكر) الضغط النفسي يكون نتيجة لتعرض الفرد دلواقف تفرض عليو متطلبات متعارضة

.ويطلق على ىذا النوع من الضواغط صراع الدور, (41.،ص1988  

 : التوجيه التربوي - 1-3-6

 وباضلراف 22.3 قد بلغت ؤشر أن ادلتوسط احلسايب ذلذا امل08      يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
 وىي قيمة 0.77 و دبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 3.11معياري 

 وحبساب ،عتدالية يف التوزيع وأن العينة متجانسةإ شلا يدل على أن ىناك .[3+،3-]تنتمي إىل اجملال 
 للتقييم ويةئ وفيو بلغت النسبة املؤشرمن امل% 50 الذي ديثل و 21,5يف ىذا ادلؤشر  بلغ الذيالوسيط و 

. ىل التقييم العايلإوىذه القيمة تنتمي % 61.94 يف ىذا احملور

 بعض الضغوط الفسية نتيجة لبعض التعليمات اليت يتلقوهنا من ادلفتشومنو نستنتج أن ذلؤالء األساتذة 
، كإصرار مفتش الًتبية على ضرورة تطبيق ادلنهاج اجلديد بصورة حرفية يسبب ذلم الضيق

يضايق أساتذة الًتبية البدنية والرياضيةاىضا تركيز ادلفتش على اجلوانب السلبية وإغفال اجلوانب و
 .االجيابية يف عملهم

 :ظروف العمل- 1-3-7

باضلراف  و50.87 قد بلغ التقومي ؤشرادلتوسط احلسايب ملأن يتضح لنا  08من خالل اجلدول رقم
 وىي قيمة 0.28 ودبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 9.19معياري 

، و أن وان العينة متجانسةالنتائج عتدالية يف توزيع إ شلا يدل على إن ىناك .[ 3+،3-] زلصورة ما بني
وىي %65.22  للتقييم يف ىذا البعد وفيو بلغت النسبة ادلئوية50 و الذي بلغ ؤشر ىذا املالوسيط يف

 .تنتمي إىل التقييم العايل

الظروف يتعرضون لضغوط نفسية نتيجة شلا سبق نستنتج أن جل أساتذة الًتبية البدنية والرياضية 
البيئية للعمل، األمن والسالمة يف زليط العمل؛ ظروف العمل غري ادلرحية أو اخلطرة تساىم يف 
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زيادة ادلعاناة من ضغط العمل، ضغط ظروف العمل يؤثر على الصحة اجلسمية تتأثر عكسيا 
. بالضغوط النفسية الناذبة عن ظروف العمل السيئة  

:    جماعة العمل- 1-3-8

يتضح لنا إن ادلتوسط احلسايب حملور ادلعاملة مع التالميذ قد بلغ  08من خالل اجلدول رقم 
 ودبعامل التواء ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 6.93وباضلراف معياري 47.6
ن العينة أوالنتائج عتدالية يف توزيع إ شلا يدل على إن ىناك .[ 3+،3-] زلصورة ما بني وىي قيمة 0.25

 وفيو بلغت ؤشرمن امل% 50 و الذي ديثل 47 و الذي بلغ ؤشر ىذا املدبا أن الوسيط يف .متجانسة
.  التقييم العايلإىلوىذه القيمة تنتمي % 56.66  للتقييمويةئالنسبة امل

يعانون من ضغوطات نفسية من طرف مجاعات شلا سبق نستنتج أن جل أساتذة الًتبية البدنية والرياضية 
 العمل

وديكن تفسري ذلك أنو غالبا ما يكون ادلدير التسلطي سببا يف مناخ عمل يتسم بالتوتر واخلوف 
وعدم الثقة، وسببو أن السلطة اليت ديتلكها ادلدير حبكم مركزه الوظيفي سبكنو من التأثري على 
األساتذة، وحسب طريقة استعمال ىذه السلطة يتم تصنيفها إىل مصدر ضغط ؛ إضافة إىل 

 .ذلك العالقات الغري طيبة والغري ودية بني الزمالء يف زليط العمل

 :الدرجة الكلية للضغوطات النفسية - 1-3-9

يف الدرجة الكلية للكفاءات  ادلتوسط احلسايب أنيتضح لنا  08 اجلدول رقم النتائج ادلدونة يفمن خالل 
ىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها  2.19باضلراف معياري  و 30.37 قد بلغ التدريسية
عتدالية يف إن ىناك أ شلا يدل على .[ 3+،3-] زلصورة ما بني وىي قيمة 0.24 ودبعامل التواءاحلسايب
 وفيو بلغت النسبة 30.31 و الذي بلغ ؤشر ىذا امل و أن الوسيط يف ،ن العينة متجانسةأوالنتائج توزيع 
ومنو ديكن للطالب الباحث أن يستنتج  . تنتمي إىل التقييم العايل جدا و ىذه النسبة %61.61ادلئوية 
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أن أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة ادلتوسطة لوالييت تيارت ومستغاًل يعانون من ضغوط نفسية 
 .ةويتجلى ذلك من خالل النسبة ادلئوية الكلية للدرجة الكلية للنسب ادلؤوي

 :العالقة بين التدريس بالكفاءات و الضغوط النفسية - 5-
 :إليضاح نوع ىذه العالقة نعرض النتائج التالية

 .يبين العالقة اإلرتباطية بين التدريس بالكفاءات و الضغوط النفسية: (09)جدول رقم 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة الجدولية (ر) معامل االرتباط

 183,293 التدريس بالكفاءات

 
17.53  

0.83- 

 

0.43 

 

 غري دالة 

 243,415 الضغوط النفسية 

 

12.41 

 

من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول أعاله والذي يبني العالقة اإلرتباطية بني مؤشرات التدريس بالكفاءات 
 (1-ر)اجلدولية عند درجة حرية  (ر)وىي اقل من قيمة 0.83-والضغوط النفسية فكان معامل االرتباط 

 ، وىذا ما يبني أهنل ليس  ىناك عالقة ارتباطية بني 0.05 ومستوى الداللة 0.43 و اليت تساوي 39= 
ادلتغريين سالفي الذكر وىذا يعين أنو بالرغم من وجود ضغوط نفسية تواجو اساتذة الًتبية البدنية والرياضية 

اىل اهنم يتماشون مع  الطريقة التدريسية احلديثة اليت تقوم على أن التلميذ ىو أساس العملية التعليمية تفتح 
 .اجملال أمام التلميذ للتعبري عن آرائو، وتوليو العناية التامة ودلشاعره ومشاغلو وطموحاتو
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 :االستنتاجات- 6

من خالل ىذا البحث الذي قمنا بو، والذي يهدف إىل دراسة الضغوط النفسية واثرىا يف تفعيل التدريس 
 :  بادلقاربة بالكفاءات يف ادلرحلة ادلوسطةوصلنا إىل االستنتاجات التالية

. يتلقى اساتذة الًتبيةالبدنية والرياضية ضغوطات من شىت االذباىات *  

. التدريس بالكفاءات يسمح ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية بادلتوسطة  بأداء دورىم على أكمل وجو*  

توجد عالقة إرتباطية بني التدريس بالكفاءات و الضغوط النفسية لدى أساتذة ادلرحلة ادلتوسطة ،   ال *

.حيث انو رغم وجود ضغوطات نفسة إال اهنم يطبقون منهاج التدريس بالكفاءات على امت وجو  
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 :مناقشة فرضيات البحث- 7-

 :مناقشة الفرضية األولى- 7-1

  التدريس الكفاءات منيتميز أساتذة الًتبية البدنية دبستوى العايل-* 

 صلد أن ادلتوسط احلسايب يف مقياس  (04) و الشكل البياين(7)  من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول رق
 ، شلا جيعل القيم مشتتة حول 17,53 ، وباضلراف معياري 183,29التدريس بالكفاءات قد بلغ 

ما يبني أن ىناك  [3+ ، 3-] وىي قيمة زلصورة بني 0,17-أما معامل االلتواء فبلغ . متوسطها احلسايب
و بالعودة إىل قيمة ادلتوسط احلسايب واليت سبثل نسبة . توزيعا إعتداليا للنتائج وان العينة متجانسة

 أي ديكننا القول أن التدريس بالكفاءات مسح ألساتذة . ، وىي نسبة تنتمي إىل التقييم العايل63,64%
الًتبية البدنية و الرياضية بالقيام بالدور ادلنوط هبم، من زبطيط وبررلة واستعمال عقالين للوسائل وادلعدات 

ومنو . البيداغوخية، بل وأكثر من ىذا مسحت ىذه البيداغوجية بتكوين عالقات اجتماعية مع طلبتهم
 .نقول أن الفرضية الثانية قد ربققت

 :مناقشة الفرضية الثانية- 1-6-2

  ضغوطات نفسيةيواجو أساتذة الًتبية البدنية والرياضية -

يف الدرجة الكلية للضغوط  ادلتوسط احلسايب أنيتضح لنا  (08) اجلدول رقم النتائج ادلدونة يفمن خالل
  و ىذه النسبة %61.6بلغت النسبة ادلئوية   12,41باضلراف معياري  و243,45 قد بلغ النفسية

ومنو ديكن لنا أن نستنتج أن أساتذة الًتبية البدنية والرياضية دلستغاًل وتيارت  .تنتمي إىل التقييم العايل جدا
 ويتجلى ذلك من خالل النسبة ادلئوية الكلية للدرجة الكلية دلقياس يتعرضون لضغوطات نفسية كبرية 

 ومنو نقول أن الفرضية الثانية قد ربققت.الضغوط النفسية 
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 :مناقشة الفرضية الثالثة- 1-6-3

.ىناك عالقة ارباطية بني  الضغوط النفسية و التدريس بالكفاءات*   

صلد أن ادلتوسط احلسايب يف مقياس  التدريس بالكفاءات قد  9من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم 
 يف الدرجة الكلية للضغوط النفسيةادلتوسط احلسايب وصلد .17,53 ، وباضلراف معياري 183,29بلغ 

 وىي قيمة اقل من 0,83-  وبلغ معامل االرتباط بينهما 12,41باضلراف معياري  و243,45قد بلغ 
 . ومن ىنا نستنتج انو التوجدعالقة ارتباطية بني الضغوط النفسية وادلقاربة بالكفاءات0,43اجلدولية  (ر)

ومنو نستنتج أنو رغم ووجود ضغوط نفسية تواجو اساتذة الًتبية البدنية والرياضية اال اهنم يطبقون منهاج 
 .التدريس بالكفاءات على امت وجو
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 الخالصة

من خالل ىذا البحث الذي قمنا بو، والذي يهدف إىل مصادر الضغوط النفسية واثرىا يف تفعيل التدريس 
 :  بادلقاربة بالكفاءات توصلنا  إىل االستنتاجات التالية

 (ادلقاربة بالكفاءات)اساتذة الًتبية البدنية والرياضية حيسنون تطبيق ادلنهاج اجلديد-

 .يتلقى اساتذة الًتبية البدنية والرياضية ضغوطات نفسية عدة من شىت اجلوانب -

رغم الضغوطات النفسية اليت يتلقاىا أساتذة الًتبية البدنية والرياضية اال اهنا التؤثر على تطبيقهم للمنهاج -
 (ادلقاربة بالكفاءات)اجلديد 
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 اهم التوصيات

بناًء على ما توصلت إليو الدراسة من نتائج، سنحاول تقدمي توجيهات خاصة يستفيد 
، على واجلهات الوصية بشؤون رجاالت الًتبية والتعليم  أساتذة الًتبية البدنية والرياضيةمنها

  :النحو التايل

توعية وربسس أساتذة الًتبية البدنية والرياضية والقائمني على الًتبية والتعليم -   1
بضرورة االىتمام بظاىرة الضغط النفسي، خصوصا مع ارتفاع مستوياتو وتعدد مصادره 

. ومسبباتو، وخاصة وضلن نعيش يف عصر القلق واألزمات النفسية  

ضرورة مراجعة نظام الرواتب ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية، نظراً لتأثري السليب - 2
.الواضح للوضعية االقتصادية على مستويات الضغط النفسي، وبالتايل اطلفاض مستوى األداء  

إن الصورة السلبية لدى اجملتمع اجلزائري عامة وأولياء التالميذ خاصة حول الًتبية - 3
، شلا يتطلب منا البحث يف دافعتيهمالبدنية والرياضية سبثل مصدرا ضاغطا لألساتذة وربد من 

.سبل تصحيح ىذه ادلفاىيم اخلاطئة  

إجراء ادلزيد من الدراسات حول نفس ادلوضوع باستخدام متغريات أخرى مل - 4
.تتناوذلا الدراسة احلالية  

القيام بالدارسات اليت تبحث يف موضوع اإلسًتاتيجيات واألساليب ادلالئمة إلدارة -5
.الضغوط النفسية بكفاءة وفعالية  
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.... صحية، اجتماعية، تربوية: تنظيم ندوات وجلسات مع األولياء للتعرف على مستجدات التالميذ-6
.لضمان ظروف مالئمة مشجعة ومعززة للتعلم  

.توفري كافة متطلبات العملية التعليمية التعلمية- 7  
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اجلمهوريّة  اجلزائريّة  الدديقراطّية  الشعبّية 

وزارة  الّتعليم  العايل و البحث  العلمي 

- مستغاًل -                 جامعة عبد احلميد بن باديس  

معهد الًتبّية البدنّية والرياضّية 

 

استبيان مّوجه لمدرسي التربّية البدنّية والرياضّية بالمرحلة المتوسطة 

 

حبث مقّدم لتحضري شهادة ادلاسًت يف نظريّات ومناىج  

الًتبّية البدنّية والرياضّية 

مصادر الضغوط النفسية وأثرها في تفعيل التدريس بالمقاربة بالكفاءات لدى أساتذة : عنوان البحث 
 التربية البدنية والرياضية في التعليم المتوسط

 .مدّرسي الًتبّية البدنّية والرياضّية بادلرحلة التعليم ادلتوسط:الى الّسادة 

نظرا دلستواكم العلمي وخربتكم يف رلال الّتعليم اختصاص الًتبّية البدنّية والرياضّية يشرّفنا أن نضع بني 
. أيديكم ىذا االسّتبيان الذي يعاجل موضوعنا
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وبالّتايل تقدمي خدمة للبحث الًّتبوي ,نرجو منكم االجابة على العبارات و احملاور بكل صدق و موضوعّية
خاّصة مع التغرّيات اليت أحدثت على طريقة الّتدريس ونقصد بذلك ادلقاربة ,وادلدرسة اجلزائريّة بشكل عام

. بالكفاءات

 أمام االجابة اليت تعرّب تعبريًا صادقًا عّما تشعر بو ×وضع عالمة  : نموذج االجابة 

 لطفا ال تترك أي عبارة دون إجابة 
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     ثفِم ثرسػة اكرتاحاث الآخٍرن   01

     ثلدل املسؤومَة مالسِام يف موكف ما   02

     ثؼرف مىت حكون جادا ومىت حكون مرحا   03

     ثخحدى املواكف امعؼحة   04

     ثخؼاظف مع معاغة الآخٍرن   05

     ثؼرف كواػد امسووك تدرجة جتيحم الاحراج   06

     ثعوغ مؤرش امكفاءت اذلي ٍراغي انوَاكة امحدهَة نوخالمِذ   07

     ثعوغ مؤرش امكفاءت اذلي ًدٌاسة مع املِارت احلرهَة   08

     ثخوزع الأُداف مع املادت امخدٌرس َة ثضلك مٌاسة   09

     ًضع املدرس مرشوع  س يوي وفعًل ًامتىش مع امربانمج اجلدًد   10

     اموحدت امخؼوميَىة اميت ثضؼِا جسِم يف حتلِق الأُداف   11

     اموحدت امخؼوميَة اميت ثضؼِا ثدٌاىش مع امربانمج اجلدًد   12

آث املخوفرت   13      حراغي غيد جسعري امربانمج اموسائل واملًضب

      حراغي غيد وضع امربانمج امفروق امفردًة  14

 حراغي امؼيارصالأساس َة يف امربانمج تدءا مبؤرش امكفاءت واىهتاء ابمخلومي   15

 

     

     حتاول امرفع من كدراثم املؼرفِة ازاء امربانمج اجلدًد   16

     ثددادل املؼووماث مع امزمالء فامي خيط امربانمج اجلدًد   17

     حزور املرافق امرايضَة داخل املؤسسة   18

     ثواهة ما ٌس خجد من مؼووماث ػومَة حدًثة يف جمال ظرق امخدٌرس   19

     جضارك ثضلك فؼال يف اميدواث و املوخلِاث   20

ة   21 ًِة اميت ثيظمِا املدًٍر      حترض اميدواث امخكًو
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     جس خخدم بأسامَة امخدٌرس املخيوػة ثدٌاسة مع امكفاءت امفردًة نوخالمِذ   22

ة اميت جساػد يف بأداء املِارت احلرهَة   23      جس خخدم اموسائل امرتتًو

     جس خخدم الأسووة امخحاديل تني امخالمِذ   24

     جس خخدم امحعاكاث املرجؼَة مخعحَق املِارت غيد ثعحَق احلعة    25

     جس خخدم معوَة الاس خكضاف املوهجة نووظول اىل تدائل   26

لة امورصاث غيد املِام ابحلعة   27      جس خخدم ظًر

     ثلّوم بأداء امخالمِذ تؼد هناًة احلعة   28

     جس خخدم الاخذحاراث الأدائَة مخلومي بأداء امخالمِذ   29

ة مخلِمي حتعَل امخالمِذ يف اجملال املؼريف   30      ثخين اخذحاراث هظًر

     جس خؼمل دفرت امخلومي املس متر يف لك حعة   31

ين نوحنك ػىل بأداء امخالمِذ   32      جس خخدم امخلومي امخكًو

     حراغي امفروق امفردًة غيد امخلومي   33

     ثلمي ػالكة اوساهَة مع امخالمِذ   34

ة امخالمِذ بأثياء احلعة   35      ثؼمل ػىل حًر

     حراغي مضاغر وبأحاسُس امخالمِذ   36

     ثؼمل ػىل الأمان داخل املوؼة   37

     ثؼامل امخالمِذ تؼداةل ومساوات   38

     ثخؼامل مع املضالكث داخل املَدان مبيعلِة   39

ة   40      املؤرشاث اميت ثضؼِا حراغي فهيا املرحةل امؼمًر

     حمني غيد امخالمِذ املدرت ػىل املِادت   41

     امًضاط اخملخار ًغرس يف هفوس امخالمِذ املحادئ اموظيَة   42

      ختخار املِاراث احلرهَة اميت ثويب حاجاث امخالمِذ  43

     ثؼرض اهمنوذج  امؼمًل امعحَح نومِارت   44

     جتزء املِارت احلرهَة املرهحة اىل همارت مخسعة ثالمئ امكفاءت املؼرفِة نوخومَذ   45

     جسدضري ثفكري امخالمِذ غيد غرض املادت امخؼوميَة   46

     ثدِح اموكت اماكيف حلل املضلكة من ظرف امخومَذ   47

     ثعوة من امخالمِذ ػدد اكيف من امواجداث احلرهَة   48
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  (5  (4  (3  (2  (1 بأصؼر تبأن امخالمِذ دلهيم اُامتم واحض حبعة امرتتَة امحدهَة وامرايضَة  .1

ة ملِايم تؼمًل كوَةل جدا او حاكد حكون مٌؼدمة  .2       املالغة امرضوًر

      ًضاًلين ػدم ثياسة راثيب مع مسؤومَايت وواجدايت امؼدًدت  .3

      امزايراث املفاجئة ملفدش امرتتَة جسخة يل املوق   .4

      بأصؼر ابن مدٍر املؤسسة ًلدر اجلِد اذلي بأكوم تَ يف معًل  .5

      مٌاخ امؼمل يف مؤسس يت ٍمتزي ابخلالفاث تني الأساثذت مما ٌسخة يل امضَق  .6

د من اهفؼااليت  .7       املِام ابنرث من معل يف وكت واحد ًٍز

ال وجتؼوين غعحَا  .8       مضلكة ضحط اميظام مع امخالمِذ ثبأخذ مين وكذا ظًو

ة امسُئة واملخلوحة ًؼرضين مالظاتة تحؼغ الامراض  .9       امخدٌرس يف املالغة يف الاحوال اجلًو

       ال جضجع ػىل امخدٌرس املؤسسةحاةل املالغة  .10

      همييت ال ثوفر يل الأمان املادي املياسة  .11

      ًضاًلين ػدم اػرتاف اجملمتع ابدلور امرتتوي لأس خاذ امرتتَة امحدهَة وامرايضَة  .12

      معًل يف همية امخؼومي ٌسخة يل الاهجاد امحدين  .13

د من اجلِد يف معًل  .14       اصؼر تدٌاكط كدريت ػىل اموفاء ابالمزتاماث امضخعَة هدِجة تذيل املًز

      ًضاًلين امخالمِذ غري املخؼاوهني يف احلعة  .15

      بأصؼر تبأهين امعل جراثة غري مٌاسة  .16

      الاغامتداث املامَة امالزمة نورصف مهنا ػىل امًضاط امحدين امراييض غرياكفِة   .17

      بأػداد امخالمِذ الثدٌاسة مع االؤماكانث امرايضَة نومؤسسة  .18

      امؼمل مع امخالمِذ حيخاج اىل هجد تدين مس متر  .19

      غن حعة امرتتَة امحدهَة وامرايضَة ًضاًلين نرثت ثغَة ثالمِذ   .20

      (امخوزًع ادلوري)ًضاًلين ثؼارض معامة امخالمِذ مع امربانمج   .21

رصار مفدش امرتتَة ػىل رضورت ثعحَق املهناج اجلدًد تعورت حرفِة ٌسخة يل امضَق   .22       اؤ

ة ال ًلدر معًل امخلدٍر اماكيف  .23       مدٍر امثاهًو

 املؤسسةربأي غري همم ملدٍر   .24

 

     

ة  .25       ًضاًلين كِايم مبِام واغٌلل اصؼر اهنا غري رضوًر

      ًضاًلين ػدم اُامتم اومَاء الامور مبادت امرتتَة امحدهَة وامرايضَة  .26

      اػرتاض اومَاء الامور ػىل اصرتاك اوالدمه يف احلعة ٌضؼرين تؼدم امهَهتا يف هظرت اجملمتع  .27
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ة ثضع مؼظم حعط امرتتَة امحدهَة وامرايضَة يف هناًة امَوم ادلرايس  .28 دارت امثاهًو       اؤ

غفال اجلواهة الاجياتَة يف معًل  .29       ًضاًلين حرنزي املفدش ػىل اجلواهة امسوحَة واؤ

      امراثة اذلي بأحعل ػوََ ال ًدٌاسة مع ما بأكوم تَ من هجد  .30

      اصؼر ابالهجاد امحدين تؼد الاىهتاء من ثيفِذ احلعط يف هناًة امَوم ادلرايس   .31

      ًضاًلين ػدم اس خلالمَة موؼة مادت امرتتَة امحدهَة وامرايضَة غن ساحة املؤسسة  .32

      ًضاًلين امؼمل يف موؼة خارج حرم املؤسسة  .33

      اصؼر مبسؤومَة هحريت اجتاٍ امخالمِذ اثياء احلعة وتؼدُا  .34

      (امخالمِذ)اصؼر ابخلوف من االؤظاابث   .35

      مالثس امخالمِذ ال جساػد ػىل الأداء احلريك يف حعة امرتتَة امحدهَة وامرايضَة  .36

      بأظححت بأثضاًق ثسِوةل من سووك امخالمِذ  .37

      اصؼر ابخنفاض مَاكيت امحدهَة هدِجة حرامك حعط امخدٌرس املس مترت  .38

لين تدهَا احسايس ابن اموكت الٍكفي نولِام جلك ماُو معووة مين  .39       ٍُر

      اصؼر تؼدم ثفِم ظحَؼة معًل من ظرف ارسيت    .40

ًضاًلين امضؼور ابن افراد اجملمتع ًيظرون اىل همية امرتتَة امحدهَة ػىل اهنا همية غري ذاث   .41

 كمية

     

      هظرت تؼغ الأساثذت لأس خاذ امرتتَة امحدهَة وامرايضَة هظرت غري ػادةل   .42

      بأصؼر توجود ثحاػد تُين وتني ػدد هحري من بأساثذت املواد الأخرى ابملؤسسة  .43

ة يف املؤسسة   .44       املخوسعة)ًضاًلين ثؼارض كميي امضخعَة مع امسوواكث امساًر

ة يف احلَات  .45       راثيب مبفردٍ ٍكفي حاجايت امرضوًر

      ال تبأس هبا  (املردودًة)ابالؤضافة ملرثيب بأحعل ػىل حوافز مادًة   .46

      ادرات املؤسسة ثويب لك احذَاجايت  .47

ة نولِام تؼمًل  .48       مدٍر املؤسسة مييحين كدرا هحريا من امسوعة واحلًر

      الأساثذت ابملؤسسة ًلدرون كمية معل بأس خاذ امرتتَة امحدهَة وامرايضَة   .49

      بأصؼر ابن امؼالكاث تُين وتني مؼظم الأساثذت وثَلة   .50

      بأػداد امخالمِذ يف املسم امواحد كوَةل مما ٌساػد ػىل اس خفادهتم من حعة امرتتَة امحدهَة  .51

       مٌاس حة ميك بأكوم تؼمًل ػىل خري وجَاملؤسسةالأدواث والأهجزت امرايضَة   .52

      نوموؼة بأثياء حعة امرتتَة امحدهَة وامرايضَة (بأجٌحَة)ًضاًلين دخول غيارص دخِةل   .53

      ثضاًلين امضوضاء وكةل امِدوء اثياء احلعة  .54

      ًضاًلين ػدم ثوفر مكذة الئق يف ماكن معًل  .55

دارت   .56       تضؼف امخلدٍر نوؼمل اذلي بأكوم تَاملؤسسة بأصؼر من اؤ

      ثوجَِ املفدش يل ال ٍرحكز ػىل بأسس موضوغَة   .57

      ًوجد هوع من امخؼعة ضد بأس خاذ امرتتَة امحدهَة وامرايضَة يف مؤسس يت  .58

      امخلامَد الاجامتغَة ثؤثر ػىل ثلدٍر افراد اجملمتع ملادت امرتتَة امحدهَة وامرايضَة   .59

ة مؼدم كدريت ػىل اداهئا  .60       ثؤدي ضغوط معًل اىل ثبأجِل تؼغ اغحايئ امرضوًر

دواث والأهجزت  .61       ًضاًلين ػدم امعَاهة ادلورًة ملأ

      امخالمِذ مُس دلهيم امرغحة مالصرتاك يف حعة امرتتَة امحدهَة وامرايضَة  .62

ة نولِام تؼمًل  .63       اصؼر ابين ال امكل امكفاءت امرضوًر

د من اجلِد يف معًل   .64       بأسووة امخوجَِ امرتتوي احلايل ٌضجؼين ػىل تذل املًز

سؼى جاُدا ملؼاوهيت   .65       املفدش مييحين امفرظة نومياكضة ٌو

      مٌاس حة ابملؤسسة االؤماكانث امرايضَة   .66
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67.        68.         



:ملخص الدراسة   

:عنوان الدراسة   

مصادر الضغوط النفسية ةأثرىا يف تفعيل التدريس باملقاربة بالكفاءات لدى اساتذة الرتبية البدنية والرياضيةيف 
 التعليم املتوسط

بنا ان ىناك عالقة ارتباطية بني التدريس بالكفاءات و الضغوط النفسية وماهلا من تاثري واضح على عالقة معلم 
متعلم وعلى ىذا االساس ارتاينا حنن الطالبان الباحثان التطرقاىل ىذا املوضوع من خالل تسليط الضوء على /

:املنهاج اجلديد فتمثلت اىداف الدراسة   

معرفة  مصادر الضغوط  الضغوط النفسية وعالقتها بالتدريس بكفاءات لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف 
.التعليم املتوسط  

معرفة املصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية-  

معرفة إذا كانت لدى األساتذة القدرة على التعامل مع طريقة التدريس بالكفاءات -  

.معرفة العالقة بني الضغوط النفسية والتدريس بالكفاءات -  

 استاذا اخترية 40وللتحقق منصحة ىذه الفرضية وبقية الفرضيات استعننا باملنهاج املسحي على عينة تقدر ب 
عشوائيا من جمتمع البحث املتمثل يف اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لوالييت مستغاًل و تيارت ، وقد قسمنا 

:البحث اىل بابني   

الدراسة النظرية :الباب االول   

الدراسة امليدانية وفيو حددنا ادوات البحث اليت متثلت يف االستبيان و االسس العلمية لالختبار من :الباب الثاين 
صدق وثبات وموضوعية مث الدراسة االساسية مث طريقة اجرائها على االساتدة وبعد املعاجلة االحصائية مت عرض 

النتائج املتوصل اليها ومتثيلها وقد اصفرة الدراسة على انو ال توجد عالقة ارتباطية بني متغيريين مها الضغوط 
 النفسية والتدريس بالكفاءات حيث كلما ارتفعت الكفاءة التدريسة 

 ومن ىنا خرجنا بالتوصيات التالية 



توعية وحتسس أساتذة الرتبية البدنية والرياضية والقائمني على الرتبية والتعليم بضرورة االىتمام بظاىرة -   
الضغط النفسي، خصوصا مع ارتفاع مستوياتو وتعدد مصادره ومسبباتو، وخاصة وحنن نعيش يف عصر القلق 

. واألزمات النفسية  

ضرورة مراجعة نظام الرواتب ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية، نظراً لتأثري السليب الواضح للوضعية - 2
.االقتصادية على مستويات الضغط النفسي، وبالتايل اخنفاض مستوى األداء  

إن الصورة السلبية لدى اجملتمع اجلزائري عامة وأولياء التالميذ خاصة حول الرتبية البدنية والرياضية متثل - 3
.، مما يتطلب منا البحث يف سبل تصحيح ىذه املفاىيم اخلاطئةدافعتيهممصدرا ضاغطا لألساتذة وحتد من   

 



The conclusion of the study   :Title of  study 

The sources of spychologecal streesing and it effecting on activation of pedagogical comption 

at the teach of physical education sportive in midlle emeignent  secondary school  allthough 

there is relaten ship between study pedagogical competition and psgchological stressing and 

its effected on the nature of relatneshipe learner/teacher and according to this we are the 

researchers students try to take a look on this object in the new methology which seems to has 

many goals :  

Knowing the sources of psychological stressing the teachers of physicals education and 

sportive  

Knowing if the teachers have the ability to deals with the method by education of 

pedagogicale competition  

Knowing the relationship between psychological stressing and education hypotheses  of 

reaserch we check it like this  

There is relatoinship between psychological stressing and education pedagogicale competition 

for the teachers of physical educcation and sportive in secondary school  

For check this puthese and the  rest we use theoncal approach on 40 sangels from teachers 

which choried from the orginal society which is the teachers of physical education and 

sportive  of secondary school of tiaret and mostaganem and we discaset this research on two 

parts : 

The first chapter concen in theorical study and the second chapter we make it to the champing 

study in ride it we selected the research tools which selected in quation and scientific bases 

for testing from realist and objective then principle study then the way that use it and the 

teachers and after the traitement statistic we show the results which mean that these is 

relatneship between two variables of psychological stressing and the education competition 

what ever the education psychological rise up the strees get down  

For this we get out the next recommendation   :  

1- sensbilize the teachears of education physecal and sporive to take attention of the phono,on 

of stressing 

2-how the teachers walk with the new method in edycation  

3-try to do a turn of wising and contuned psychological value to psychological stressing of 

physical education 

4- keys words pedagogical comgpetition psychological stressing teachers of physical 

education and sportive in the secodany school 
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